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คำนำ 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดโดยสั่งการ 
กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์จังหวัดและ            
แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ  การกีฬา เพ่ือการศึกษา รวมทั้ งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา                
ทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึ ง มีคุณภาพ และประกอบอาชีพได้ 
โดยในส่วนของการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพ้ืนที่
ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อาทิ การอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความยากจน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
และการพัฒนาประเทศ  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเสริมสร้างความสามารถ     
ในการแข่งขันและความมั่นคง ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจะต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี                  
มาสู่ยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา เพ่ือดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพ้ืนที่   
ของจังหวัด ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพะเยา เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่
ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ  มีทักษะอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  
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บทที่ 1  
บทนำ 

 

1) หลักการและเหตุผลความเป็นมา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปในแนวทางที่พึงปรารถนา         
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เป็นไปอย่างจงใจ  มีการกำหนด จุดมุ่งหมายและดำเนินการอย่างเป็นระบบ             
มีกระบวนการเหมาะสมและผ่านสถาบันทางสังคม ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ด้านการศึกษา การศึกษาจึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมผ่านการถ่ายทอดการฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม 
การสร้างความก้าวหน้า   ทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ 
และปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อันจะนำไปสู่  การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
โดยรัฐบาลภายใต้การบริหารงาน  ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้กำหนดนโยบาย           
ด้านการศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง            
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม โดยปฏิรูปการศึกษาให้คนไทยสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพตนเอง มีคุณธรรม ทักษะ
อาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลั งคนให้ เหมาะสมกับความต้องการของพ้ืนที่  (สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2557) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นให้คนไทย
ส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ได้รับการศึกษา         
ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและสถาบัน        
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีวิสัยทัศน์  
ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559)  
 อีกทั้ง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา     
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21”(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) ได้กำหนดจุดเน้นเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้วยเช่นกัน (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) นอกจากนี้แล้ว นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ       
(พ.ศ. 2558-2564) ได้มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขโดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  ผ่านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง              
และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาติ (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2558) ประกอบกับยุทธศาสตร์        
การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2556 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ให้คน ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน และพ้ืนที่มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความ
มั่นคง รวมทั้งสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างให้คนและชุมชนมีจิตสำนึก 
ด้านความมั่นคงและมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน การผนึกกำลังจัดระบบป้องกันชายแดนการนำวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ชุมชน            
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และการจัดการโดยสันติวิธี  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้มาสนับสนุนงานความมั่นคง                    
รวมทั ้ ง การ เส ริมส ร้า ง  พัฒนาความร่ว มมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและการบริหารจัดการที่มี เอกภาพ         
และประสิทธิภาพ                  
 โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้คนและชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนสามารถอ่าน         
และเขียนภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี   
และกระบวนการยุติธรรมชุมชนทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการธำรงรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับ
ประชาชน พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง รวมทั้ง
สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายความมั่นคง และสร้างช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคง    
สู่เวทีชุมชนผ่านการศึกษา และองค์กรทางศาสนา (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2556) จากการศึกษา
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านการศึกษาของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 15 - 59 ปี ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับการศึกษาเฉลี่ย ในช่วงปี พ.ศ. 2554 -2556        
อยู่ในช่วง 6.2 – 8.5 ปี ซึ่งต่ำกว่าจำนวนปีการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย (9 ปี) (สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2558) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน และ       
จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ที่ติดต่อกับชายแดน พบว่า นักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาไทย 
หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ การจัดการเรียนการสอนไม่ครบ 8 กลุ่ม
สาระ มีครูไม่ครบชั้น และสอนไม่ตรงตามวุฒิ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาย้ายบ่อย นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทย    
ไม่คล่อง ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจัก รที่ทันสมัย       
ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานจริงนอกจาก
ปัญหาการจัดการศึกษาข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อาทิ       
ความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน การขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และประเทศ
เพ่ือนบ้าน การย้ายถิ่นของประชาชน ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปัญหาความไม่สะดวกในการคมนาคม ปัญหาภาวะ     
ทุพโภชนาการ การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการบุกรุกทำลายป่ารวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการเข้า
ประเทศมีข้อจำกัดที่ทำให้การนำบุคลากรไปจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเทศ       
เพ่ือนบ้านมีความล่าช้า      
 ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่ งมีอำนาจหน้าที่  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางาน          
ด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด ตลอดจน สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล    
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน   
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพะเยา   
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนา
ประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์        
1. เพ่ือให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ          

มีคุณภาพ   
2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนใหม้ีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนา 

ของพ้ืนที่ชายแดน 
3. เพ่ือให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคม    

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
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พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ แขวงไชยะบุลี  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง ติดต่อกับ เมืองคอบ 
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว รวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตร และอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) 

2) บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 สภาพทั่วไป 
 2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 
องศา 44 ลิปดา เหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 40 ลิปดา ตะวันออก ถึง 100 
องศา 
40 ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครคิดตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ประมาณ 735 กิโลเมตรมีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  
ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอพาน  อำเภอป่าแดด และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสองแคว อำเภอท่าวังผา อำเภอเมืองน่าน อำเภอบ้านหลวง  
    จังหวัดน่าน 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภองาว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

จังหวัดพะเยามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางเขต
แดน 44 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา 
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 2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ทั้งทางด้านตะวันออก ด้านตะวันตก ด้านใต้                
และตอนกลางของจังหวัด เทือกเขาเหล่านี้จะทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ มีที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่สองข้าง
เทือกเขาและระหว่างลำน้ำ  มีเนื้อที่ภูเขาสูงและสูงมากที่สุด ประมาณร้อยละ 47 ของพ้ืนที่จังหวัดมีพ้ืนที่เนินเขาผสมที่ราบ 
ประมาณร้อยละ 35     และมีที่ราบลุ่มน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 18 ระดับความสูงของพ้ืนที่จังหวัดพะเยา มีความสูงระหว่าง 
300 - 1,550 เมตร     จากระดับน้ำทะเลปานกลางเทือกเขาที่สำคัญของจังหวัดพะเยาได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ
ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ฝาด ดอยขุนแม่ต๋ำและดอยขุนแม่ต๋อม แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยามี 3 สาย คือ แม่น้ำอิง แม่น้ำ
ลาว และแม่น้ำยม 

 2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
     สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ 
  ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิ
สูงสุด วัดได้ประมาณ 39.5 องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแน่นในเดือนพฤษภาคม ฝนตกตลอดปี 
ประมาณ 1,043.9 มิลลิเมตร มีวันฝนตกเฉลี่ย 101 วัน 
  ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน         
และเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ 10.8 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 

 2.4 ขนาดพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
      จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ 6,335.06 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,959,412 ไร่ในปี พ.ศ. 2555 พ้ืนที่
จังหวัดพะเยาเป็นเนื้อที่ป่าไม้ 3,287.20 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,054,496 ไร่คิดเป็นร้อยละ 51.9 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,403.13 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,501,955 ไร่คิดเป็นร้อยละ 37.9 
ของพ้ืนที่ทั้งหมดและเป็นเนื้อที่นอกการเกษตร 644.74 ตารางกิโลเมตรหรือ 402,962 ไร่คิดเป็นร้อยละ 10.2 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด (ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาอ้างอิงจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

 2.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรป่าไม้ 
 จังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่ รวมประมาณ 6,187.74 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,867,337.73 ไร่  
มีสภาพเป็นพ้ืนที่ป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.77 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยมีเนื้อที่ 3,203.38 ตารางกิโลเมตร       
หรือ 2,002,110.91 มีพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 
ทรัพยากรน้ำ 
 จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในลุ่มน้ำอิงซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโลงในลุ่มน้ำโขงตอนกลางโดยครอบคลุม
พ้ืนที่ลุ่มน้ำ 7,388 ตารางกิโลเมตรมีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติ 2,247 ล้านลูกบาศก์เมตรและบางส่วนของ
พ้ืนที่อยู่ในลุ่มน้ำยมตอนบนที่มีแม่น้ำควรแม่น้ำงิมและแม่น้ำยมตอนบนไหลผ่านสำหรับแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำ
บาดาลในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา บริเวณแอ่งเชียงราย-พะเยา-แม่สายมีสภาพทางธรณีวิทยาประกอบด้วยชั้นน้ำ 3 ชั้น
ได้แก่ ชั้นน้ำบาดาลในตะกอนน้ำพายุคปัจจุบันตะกอนน้ำพายุคเก่าตะกอนลานตะพักลำน้ำระดับสูงแหล่งน้ำผิวดิน
ที่สำคัญได้แก่ 
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 1. กว๊านพะเยามีเนื้อที่ประมาณ  12,831 ไร่ หรือประมาณ  20.53 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบัน
สามารถเก็บกักน้ำได้ 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรพื้นที่ท้ายกว๊านพะเยาในช่วง
ฤดูฝน ได้มากถึง 300,000 ไร่  และในฤดูแล้งได้ 13,000 ไร่ 
 2. หนองเล็งทรายเป็นแหล่งน้ำที่เป็นต้นน้ำของลำน้ำอิงตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ใจ มีเนื้อที่ประมาณ  
5,563 ไร่ และในปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้ 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 3. แม่น้ำอิงมีต้นกำเนิดจากดอยหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่ใจ ลำน้ำส่วนหนึ่งไหลไป
รวมกัน ที่หนองเล็งทรายทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำอิงแล้วไหลลงสู่กว๊านพะเยาและไหลลงสู่ลำน้ำโขงที่อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย มีความยาวรวมทั้งสิ้น 240 กิโลเมตร  และมีความยาวของลำน้ำที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 154 
กิโลเมตร 
 4. แม่น้ำยมมีต้นกำเนิดจากดอยภูลังกาของเทือกเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอปงแล้วไหลผ่านอำเภอเชียงม่วน
ผ่านอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไหลมาบรรจบกันที่แม่น้ำน่านอำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัด
พะเยา มีความยาว 120 กิโลเมตร โดยมีความยาวรวมทั้งสิ้น 770 กิโลเมตร 
(ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา) 

  2.6 การปกครอง  
         จังหวัดพะเยาประกอบด้วยอำเภอ  9 อำเภอ คือ อ.เมืองพะเยา อ.แม่ ใจ อ.เชียงคำ              
อ.ดอกคำใต้ อ.ปง อ.จุน อ.เชียงม่วน อ.ภูซาง และ อ.ภูกามยาว  แบ่งเป็น 68 ตำบล 779 หมู่บ้าน/39 ชุมชน 
(อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 13 ชุมชน และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 26 ชุมชน) องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 2 แห่ง  เทศบาล
ตำบล 33 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล 36 แห่ง 

ตาราง แสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 

ที ่ อำเภอ 
เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ตำบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. 
1 อำเภอเมืองพะเยา 15 172 1 1 9 4 
2 อำเภอดอกคำใต้ 12 99 - 1 3 7 
3 อำเภอจุน 7 86 - - 5 2 
4 อำเภอเชียงคำ 10 135 - - 4 7 
5 อำเภอเชียงม่วน 3 34 - - 1 2 
6 อำเภอปง 7 88 - - 3 6 
7 อำเภอแม่ใจ 6 66 - - 6 1 
8 อำเภอภูซาง 5 59 - - 1 4 
9 อำเภอภูกามยาว 3 41 - - 1 3 

รวม 68 780 1 2 33 36 

ที่มา : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา  2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
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 2.7 ประชากร 
   จังหวัดพะเยา  จำนวนประชากรทั้งหมด 470,045 คน เป็นเพศชาย 229,068 คน และ  เพศหญิง 240,977 คน  
มีจำนวนครัวเรือน 183,250 ครัวเรือน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 74 คน/ตร.กม. โดยพ้ืนที่ที่มีประชากรมากที่สุด คือ 
อำเภอเมืองพะเยา ส่วนพ้ืนที่ที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่
ตามบริเวณพ้ืนที่สูง ได้แก่ ชนเผ่าม้ง เมี่ยน ลีซู ลั๊วะ และอ่ืนๆ (ชาวไทยที่อาศัยอยู่พ้ืนที่สูง) รวม 61 หมู่บ้าน โดย
กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ เช่น ปง เชียงคำ ภูซาง เชียงม่วน และดอกคำใต้  มีจำนวนประชากรบนพ้ืนที่สูงจังหวัด
พะเยา จำนวน  32,659 คน 7,293 ครัวเรือน  (ที่มา : ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพะเยา สิงหาคม 2563) 

ตารางแสดงข้อมูลประชากรบนพื้นที่สูงจำแนกตามชนเผ่า และอำเภอดังนี้ 
อำเภอ/ 
ชนเผ่า 

จำนวน (คน) 
อ.เมือง 

 
อ.แม่ใจ อ.ภูซาง อ.เชียงคำ อ.ปง อ.ดอก

คำใต้ 
อ.เชียงม่วน อ.ภูกาม

ยาว 
รวม 

ม้ง - - 2,716 3,575 7,284 526 - - 14,101 
เมี่ยน 496 494 100 3,125 3,924 465 1,284 - 9,888 
ลีซู - 156 - - - - - - 156 
ลั๊วะ - - 378 - - - - - 378 
ลาหู่ - 6 - - 47 - - - 53 

ไทยที่สูง - - 763 2,551 1,432 594 829 - 6,169 
ไทยลื้อ - - 24 1,011 - - - - 1,035 

ไทยอิสาน - - - 851 - - - - 851 
จีน,อาข่า - 28 - - - - - - 28 

รวม 496 684 3,981 11,113 12,687 1,585 2,113 - 32,659 
(ที่มา : ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพะเยา สิงหาคม 2563) 

ตารางแสดงข้อมูลประชากรบนพื้นที่สูงจำแนกตามชนเผ่า เพศ และครัวเรือนดังนี้ 
รายการ 
ชนเผ่า 

จำนวน (คน) 
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน หมู่บ้าน 

ม้ง 6,798 7,303 14,101 2,788 17 
เมี่ยน 4,740 5,148 9,888 2,035 25 
ลีซู 80 76 156 40 1 
ลั๊วะ 216 162 378 70 1 
ลาหู่ 25 28 53 11 1 

ไทยที่สูง 3,114 3,055 6,169 1,877 13 
ไทยลื้อ 534 501 1,035 294 2 

ไทยอิสาน 386 465 851 167 1 
จีน,อาข่า 13 15 28 11 - 

รวม 15,906 16,753 32,659 7,293 61 
(ที่มา : ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพะเยา สิงหาคม 2563) 
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จำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 1,550 1,482 3,032 1 ปี 1,724 1,578 3,302 

2 ปี 1,840 1,769 3,609 3 ปี 2,008 1,791 3,799 

4 ปี 1,912 1,808 3,720 5 ปี 1,914 1,863 3,777 

6 ปี 2,091 1,914 4,005 7 ปี 2,147 2,133 4,280 

8 ปี 2,224 2,113 4,337 9 ปี 2,174 2,078 4,252 

10 ปี 2,220 2,115 4,335 11 ปี 2,279 1,957 4,236 

12 ปี 2,270 2,121 4,391 13 ปี 2,333 2,195 4,528 

14 ปี 2,262 2,217 4,479 15 ปี 2,421 2,213 4,634 

16 ปี 2,334 2,385 4,719 17 ปี 2,278 2,205 4,483 

18 ปี 2,310 2,248 4,558 19 ปี 2,405 2,384 4,789 

20 ปี 2,481 2,519 5,000 21 ปี 2,843 2,687 5,530 

22 ปี 3,079 2,982 6,061 23 ปี 3,387 3,211 6,598 

24 ปี 3,361 3,447 6,808 25 ปี 3,454 3,317 6,771 

26 ปี 3,314 3,196 6,510 27 ปี 3,337 3,250 6,587 

28 ปี 3,566 3,317 6,883 29 ปี 3,419 3,318 6,737 

30 ปี 3,261 3,080 6,341 31 ปี 3,147 2,965 6,112 

32 ปี 3,035 2,862 5,897 33 ปี 3,107 2,985 6,092 

34 ปี 3,193 3,139 6,332 35 ปี 3,512 3,302 6,814 

36 ปี 3,300 3,078 6,378 37 ปี 3,398 3,336 6,734 

38 ปี 3,580 3,389 6,969 39 ปี 3,210 3,250 6,460 

40 ปี 3,383 3,277 6,660 41 ปี 3,169 3,137 6,306 

42 ปี 3,140 3,228 6,368 43 ปี 3,423 3,528 6,951 

44 ปี 3,428 3,249 6,677 45 ปี 3,270 3,360 6,630 

46 ปี 3,327 3,502 6,829 47 ปี 3,264 3,507 6,771 

48 ปี 3,495 3,911 7,406 49 ปี 3,471 4,005 7,476 

50 ปี 3,234 4,028 7,262 51 ปี 3,402 4,204 7,606 
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จำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

52 ปี 3,623 4,424 8,047 53 ปี 3,690 4,586 8,276 

54 ปี 3,876 4,628 8,504 55 ปี 3,960 4,858 8,818 

56 ปี 3,876 4,714 8,590 57 ปี 4,189 4,673 8,862 

58 ปี 3,917 4,524 8,441 59 ปี 3,774 4,331 8,105 

60 ปี 4,074 4,658 8,732 61 ปี 3,686 4,210 7,896 

62 ปี 3,316 3,863 7,179 63 ปี 3,289 3,726 7,015 

64 ปี 3,454 3,948 7,402 65 ปี 3,177 3,609 6,786 

66 ปี 2,802 3,173 5,975 67 ปี 2,543 2,956 5,499 

68 ปี 2,424 2,654 5,078 69 ปี 2,247 2,414 4,661 

70 ปี 2,074 2,314 4,388 71 ปี 1,820 2,099 3,919 

72 ปี 1,451 1,614 3,065 73 ปี 1,326 1,431 2,757 

74 ปี 1,431 1,431 2,862 75 ปี 916 1,071 1,987 

76 ปี 926 1,126 2,052 77 ปี 813 944 1,757 

78 ปี 774 908 1,682 79 ปี 734 825 1,559 

80 ปี 628 816 1,444 81 ปี 649 789 1,438 

82 ปี 612 808 1,420 83 ปี 524 713 1,237 

84 ปี 447 567 1,014 85 ปี 409 543 952 

86 ปี 365 489 854 87 ปี 285 419 704 

88 ปี 238 376 614 89 ปี 186 283 469 

90 ปี 159 206 365 91 ปี 111 172 283 

92 ปี 103 178 281 93 ปี 66 91 157 

94 ปี 34 72 106 95 ปี 34 55 89 

96 ปี 10 26 36 97 ปี 16 28 44 

98 ปี 9 10 19 99 ปี 14 10 24 

100 ปี 
3 8 11 มากกว่า

100 ปี 
8 21 29 
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เกษตรกรรม การล่าสัตว์ 
และการป่าไม้

13,998

การขายส่ง
การขายปลีก

3,516สาขาการศึกษา 
3,349

สาขาตัวกลางการเงิน 
2,217

การประกันสังคม
2,043

อุตสาหกรรม
1,727

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
1,433

การบริการด้านสุขภาพและ
สังคม

1,208

การก่อสร้าง
1,159

การขนส่ง และการ
คมนาคม

693

ไฟฟ้า แก๊ส ประปา
463

การให้บริการชุมชน บริการ
อ่ืนๆ
443

ประมง
179

ลูกจ้างในครัวเรือน
129

โรงแรมและภัตตาคาร
113

เหมืองแร่และเหมืองหิน
68

(ที่ มา : รายงานสถิติจำนวนประชากรจังหวัดพะเยาจำแนกตามสำนักทะเบียนกลาง ปีพ .ศ .256 3 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/xstat/new/POPHSE/  )   

 2.8 ด้านเศรษฐกิจ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม  32,738 ล้านบาท 
สำหรับสาขาที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีมูลค่า 13,998 ล้านบาท รองลงมาได้แก่       
การขายส่ง  การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนตัวและของในครัวเรือน มีมูลค่า 3,516 ล้านบาท 
สาขาการศึกษา  มีมูลค่า 3,349 ล้านบาท สาขาตัวกลางการเงิน มีมูลค่า 2,217  ล้านบาท และสาขาการบริหารราชการและ
การป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ มีมูลค่า 2,043 ล้านบาท  โดยจังหวัดพะเยามีผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อคน เท่ากับ 78,974 บาท ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 13 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและลำดับที่ 52 ของประเทศ 

 แผนภูมิ แสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพะเยา จำแนกตามสาขาการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.9 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

  จังหวัดพะเยา มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งสิ้น 492 แห ง ประกอบด้วย    
วัด จำนวน 359 แหง สำนักสงฆ จำนวน 113 แหง โบสถคริสต จำนวน 19 แหง และมัสยิด จำนวน 1 แหง          
โดยอำเภอเมือง มีจำนวนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากเป็นอันดับ 1 และอำเภอภูกามยาวมีน้อยที่สุด 
การนับถือศาสนา ของประชาชนจังหวัดพะเยาแยกตามเขตเมืองและเขตชนบท ดังนี้ เขตชนบท ประชากรสวนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 267,361 คน คิดเป็น รอยละ 99.05 รองลงมานับถือศาสนาคริสต จำนวน 2,487 
คน  คิดเป็นร้อยละ 0.92 เขตเมือง ประชากรสวนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 75,527 คน คิดเป็น รอยละ 
98.96 รองลงมา นับถือศาสนาคริสต จำนวน 755 คน คิดเป็นร้อยละ 0.99 ดังนั้น ทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
ศาสนา  ภูมิปัญญาทองถิ่น ควรเพ่ิมมูลคาโดยการใชการบูรณาการ การอนุรักษและจัดกระบวนการทองเที่ยวแบบ    

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/xstat/new/POPHSE/stat_t61.txt
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ครบวงจร การจัดระบบบริหารจัดการ การทองเที่ยวที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวจำนวนมากในอนาคต การลดปญหา
สังคม เพ่ือใหเกิดความสงบสุขตอไป 
  

 2.10 ด้านสาธารณสุข 
  จังหวัดพะเยามีประชากรทั้ งหมด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 จำนวน 471,253 คน  
อัตราส่วนเพศชาย:เพศหญิง เท่ากับ 1:1.05  อัตราเกิดน้อยกว่าอัตราตายมาตั้งแต่ ปี 2541-2559  อัตราเพ่ิม
ตามธรรมชาติ ปี 2560 ลดลงจากปี2559 เท่ากับ -0.24 ส่งผลให้โครงสร้างประชากรของจังหวัดพะเยา
เปลี่ยนไป โดยดูจากพีระมิดประชากรของจังหวัดพะเยาที่คาดการณ์จากปี 2542 -ปี 2573 จากสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พีระมิดประชากรฐานกว้างมาเป็นพีระมิดฐานแคบ  จังหวัด
พะเยา จึงมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในปี 2560 อัตราประชากรผู้สูงอายุจะอยู่ที่ร้อยละ 19.07 (60ปีขึ้น
ไป) และ ร้อยละ 11.16 (65 ปีขึ้นไป) ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ( ร้อยละ 18.3) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคน
พะเยา ในปี2560 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อยู่ที่ 75.2 ปี (อายุคาดเฉลี่ยคนไทยทั้งประเทศ 74.8 ) 
 เมื่อนำอายุขัยเฉลี่ยมาปรับด้วยสุขภาพ (Health Adjust Life  Expectancy : HALE) ซึ่งเป็นการวัด
สถานะสุขภาพ ของประชากรโดยนำเรื่องของทั้งการตายและป่วย มาร่วมพิจารณาพบว่า ในปี 2560 พบว่า
ประชากรจังหวัดพะเยามีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดท่ีมีสุขภาพดีเพ่ิมขึ้นจากปี2559 (65.2)  
 

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ปี 2562 
 

หน่วยงาน ประเภท ระดับ 
เตียง 

Active 

นายแพทย ์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง 

รพ.พะเยา รพท. S ใหญ่ 364 73-92 96 11-14 13 26-32 29 406-
504 

400 

รพ.เชียงคำ รพท. M1 188 47-60 34 14-17 11 18-23 21 218-
270 

224 

รพ.จุน รพช. F2 34 13-16 10 6-7 5 6-8 6 51-63 49 

รพ.เชียงม่วน รพช. F2 15 7-8 8 3-4 3 4-5 4 32-40 37 

รพ.ดอกคำใต้ รพช. F2 55 16-19 9 9-11 6 7-8 7 57-71 70 

รพ.ปง รพช. F2 28 14-16 8 7-8 6 6-7 6 43-54 47 

รพ.แม่ใจ รพช. F2 19 8-10 8 3-4 3 7-8 6 32-40 40 

รพ.ภูกามยาว รพช. F3 0 3-3 1 2-3 2 2-2 2 24-30 4 

รพ.ภูซาง รพช. F3 0 3-3 1 3-3 2 2-2 2 24-30 6 

รวม 203-227 175 58-71 51 78-95 83 887-1102 887 

ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, ธันวาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 



        ๑๕ 
 
  

    
 

 สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

จากพีระมิดโครงสร้างประชากรจังหวัดพะเยา จะเห็นได้ว่า ปี 2562 จังหวัดพะเยามีจำนวนวัยกำลัง
แรงงานค่อนไปทางวัยสูงอายุอยู่มาก ปัจจุบัน พะเยา “เป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)” เต็มตัว และกำลังก้าว
เข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)” 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

จากแผนภูมิแท่งจะเห็นได้ว่า วัยแรงงานของอำเภอดอกคำใต้ 100 คน ต้องรับภาระด้านเศรษฐกิจดูแล
เด็กและผู้สูงอายุเกือบ 55 คน โดยเป็นภาระดูแลผู้สูงอายุสูงถึง 36 คน การกำหนดนโยบายจึงต้องมองไปในเรื่อง
ของการดูแลผู้สูงอายุ การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ขณะที่วัยแรงงานของ อำเภอปง 100 คน 
ต้องรับภาระด้านเศรษฐกิจดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 52 คน โดยเป็นภาระดูแลเด็กถึง 25 คน แต่อย่างไรก็ดีเด็ก      
ในอำเภอปงก็จะเติบโตเป็นประชากรวัยแรงงาน การกำหนดนโยบายต้องมองไปในเรื่องการดูแลเรื่องการศึ กษา 
ตำแหน่งงาน โครงสร้างประชากรโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ จึงเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ทางสังคมทำให้สามารถ
วางแผนรับมือภาวะทางส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคตได้ 
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 2.11 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ทรัพยากรป่าไม้ 
               จังหวัดพะเยา มีป่ าสงวนแห่ งชาติ  จำนวน 15 ป่า (ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง) มี เนื้อที่  
2,545,537.50 ไร่ (โดยมีป่าสงวนแห่งชาติที่มีพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ป่า)  - ป่าสงวน
แห่งชาติ(ตามท้ายกฎกระทรวง) 2,837,561.32 ไร่ ปี พ.ศ. 2561 มีพ้ืนที่ป่าประมาณ 1,992,209.93 ไร่ 
ประมาณ ร้อยละ 51.50 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (ที่มา: จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม สถิติกรมป่าไม้ , ปี 2561) 

ตารางแสดงพื้นที่ป่าจังหวัดพะเยา 

ปี พ.ศ. 
เนื้อที่ป่า ร้อยละของพ้ืนที่ 

ทั้งหมดของจังหวัด ตารางกิโลเมตร ไร ่
2557 3,213.84 2,008,648.00 51.93 
2558 3,214.14 2,008,835.32 51.94 
2559 3,214.14 2,008,835.32 51.94 
2560 3,214.14 2,008,835.32 51.94 
2561 3,214.14 1,992,209.93 51.50 

ตารางแสดงรายช่ืออุทยานแห่งชาติ, วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจังหวัดพะเยา 
 

ที ่ รายช่ืออุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ เนื้อที่ (ไร่) 
เฉพาะใน

พะเยา (ไร่) 
1 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง - ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่สาน ป่าแม่ใจ 

- ป่าแม่ต๋ำและป่าแม่นาเรือท้องที่อำเภอแม่ใจ 
และอำเภอเมืองพะเยา 

125,525 125,525 

2 อุทยานแห่งชาติภูซาง - ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วนและป่าน้ำลาว 
ท้องที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง 

178,050 144,149.62 

3 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม -ป่าแม่ปืมและป่าดงประดู่ 
-ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง 
-ป่าแม่ฮ้องป๋อ ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย
ท้องที่อำเภอแม่ใจ ,อำเภอเมืองพะเยาและ
อำเภอภูกามยาว 

219,266 77,4125.50 

4 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง -ป่าแม่ยม,ป่าแม่ตำ 
-ป่าแม่ร่องขุย ท้องที่อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน
และอำเภอดอกคำใต้ 

538,125  

รวม 1,060,966 885,212.10 
1 วนอุทยานร่องคำหลวง -ป่าแม่ต๋ำและป่าแม่นาเรือ ท้องที่ต.แม่นาเรือ 

อำเภอเมืองพะเยา 
3,000  

2 วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วนและป่าน้ำลาว 
ท้องที่ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ  
 

3,870  

รวม 19,670  
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ที ่ รายช่ืออุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ เนื้อที่ (ไร่) 
เฉพาะใน

พะเยา (ไร่) 
1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผา

ช้าง 
-ป่าแม่ยม ท้องที่อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน 365,926  

2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ -ป่าแม่จุน 
-,ป่าแม่ยม 
-ป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา 
ท้องที่อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ 

231,875  

3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ 9,000  
รวม 606,801  

ที่มา: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 

 3.2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
สำหรับสัตว์ป่าที่พบในพ้ืนที่ มีความหลากหลายตามลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ที่พบ

เป็นสัตว์ในกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ได้แก่ กระจง ค่าง ชะนี กระต่าย แมวป่า เม่น ชะมด กระรอก หมาใน 
เต่าปูลู อีเห็น อ้น กระแต กระเล็นปลายขนหูสั้น และกระรอก ส่วนสัตว์กลุ่มเลี้ยงลูกขนาดใหญ่บางส่วนลดจำนวน
ลงจากการถูกล่า ซึ่งที่ยังพบอยู่ ได้แก่ เสือปลา หมีควาย เก้ง เลียงผา กวางป่า ลิง และหมูป่า นอกจากนั้นเป็นนก
กว่า 40 ชนิด เช่น นกเขาเขียว นกเขาเขียวก้านตองท้อง สีส้ม นกเปล้าธรรมดา นกหัวขวานใหญ่สีเทา นกปรอด
เหลืองหัวจุก และเหยี่ยวดง 

 3.2.3 ทรัพยากรธรณี 
ทรัพยากรธรณีที่สำคัญในจังหวัด ที่สามารถนำมาผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ถ่านหิน หินอุตสาหกรรมและ

แบไรต์ ตามลำดับ โดยมีผู้ยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพ้ืนที่ จำนวน 18 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการยื่นก่อสร้าง
การเปิดเหมืองถ่านหิน 11 ราย เหมืองหินอุตสาหกรรม 6 ราย และเหมืองแบไรต์ 1 ราย และมีจำนวนโรงงาน   
โม่ บดและย่อยหิน ที่ขอขึ้นทะเบียนโรงงานทั้งสิ้น 3 แห่ง หินใหญ่ / 820,000 ตัน 

แหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

จังหวัด จำนวนแหล่งหิน พื้นที่ (ไร่) ปริมาณสำรอง(ล้านเมตริกตัน) 
พะเยา 1 1,000 26.17 

ร้อยละของภาคเหนือ 0.70 - - 
 

 สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในพ้ืนที่ จากการสำรวจ พบว่า จังหวัดพะเยามีแหล่ง  ถ่านหินที่
ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง อยู่ในบริเวณพ้ืนที่แอ่งเชียงม่วน  มีปริมาณถ่านหินสำรอง  62.47 ล้านตัน  โดยเป็นถ่าน
หินประเภท Lignite/Subbituminous   ทั้งนี้ ปริมาณถ่านหินในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาดังกล่าว  ถือเป็นร้อยละ 
37.52 ของปริมาณถ่านหินสำรองมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการนำมาใช้ประโยชน์เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้า     
ในอนาคต 
 นอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีการค้นพบฟอสซิลบรรพบุรุษอุรังอุตัง 
บริเวณเหมืองถ่านหินเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นการค้นพบเป็นครั้งแรกของโลก ที่เป็นหลักฐานของฟอสซิล
เอพขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอายุราว 13.5-10 ล้านปี หรือปลายยุคไมโอซีน
ตอนกลางเป็นฟันจำนวน 18 ซี่ และสามารถจำแนกออกได้ว่าเป็นเพศผู้ และเพศเมียของสัตว์ชนิดเดียวกัน โดยให้
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ชื่อว่า “ลูแฟง พิเธคัส เชียงม่วนเอนซิส” (Lufengpithecuschiangmuanensis) หมายถึง “ลิงจากลูแฟงที่      
เชียงม่วน” ทำให้เชื่อได้ว่าในบริเวณดังกล่าวอาจเป็นศูนย์กลางการกำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
หรือไพรเมตชั้นสูงที่พัฒนาการมาเป็นสายพันธุ์มนุษย์ และมีศักยภาพสูงในการค้นพบฟอสซิลชนิดใหม่ๆ  เนื่องจาก
มีแอ่งสะสมตัวของตะกอนยุคต่างๆ จำนวนมากและในวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวงบริเวณดอยแก่งหลวง-ดอย   
กิ่วแก้ม พบกระดูกซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มีทั้งสภาพสมบูรณ์และแตกหักกลายสภาพเป็นหินฝังตัวในหินทราย
แป้งสีแดง ประกอบด้วยกระดูกส่วนหาง กระดูกซี่โครง กระดูกสะโพกและกระดูกขาของไดโนเสาร์กินพืชพันธุ์     
ซอโรพอด (Sauropod)ขนาดใหญ่คอยาว หางยาว เดินสี่ขา ขนาดไดโนเสาร์ยาวประมาณ 15  เมตร ซึ่งพัฒนา  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางซากดึกดำบรรพ์   

3.3 คุณภาพอากาศ 
จังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาภาวะหมอกควันปกคลุม ทุกปีซึ่งจังหวัด

พะเยาจะประสบปัญหารุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน  
คุณภาพอากาศจังหวัดพะเยา วัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัด พะเยา จำนวนวันที่
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10)  มีค่าเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตั้งแต่ วันที่ 1 
มกราคม–30 เมษายน 2562 จำนวน 13 วัน (ค่าสูงสุด PM10  =  277 วันที่ 31 มีนาคม 2562)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จากปัญหามลพิษทางอากาศจากภาวะหมอกควันที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ทราบกันดีว่า 
ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดลำปาง แพร่ และพะเยาเท่านั้นแต่ปัญหามลพิษทางอากาศนี้ครอบคลุมในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา 
แพร่ และ น่าน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพ้ืนที่ป่า พื้นที่เกษตร พ้ืนที่ข้างทางและพ้ืนที่ โล่งต่างๆ ทำให้เกิด
หมอกควันกระจายตัวปกคลุมทั่วไปในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดสภาวะ
โลกร้อนสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมทั้งบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและ
ทางอากาศ 

 

สาเหตุหลักของปัญหาเกิดจาก 
1) ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและ

ในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้งความกดอากาศสูงทาให้อากาศปิดหมอกควันไม่ฟุ้งกระจาย 
 

เดือน 
จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่าระดบัมาตรฐาน 
2559 2560 2561 2562 

มกราคม - - - - 

กุมภาพันธ ์ 1 - - - 

มีนาคม 13 1 - 9 

เมษายน 8 - - 4 

รวม 22 1 - 13 

ค่าสูงสุด 
210 133 - 277 

(25 มี.ค.) (24 มี.ค.) (-) (31 มี.ค.) 
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 2) กิจกรรมในพื้นที่ 
  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกิดการเผาจาก 
  1 ) การบุกรุก พ้ืนที่ป่ าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่หากินจากการเพ่ิมขึ้นของจาพนวนประชากรและ                
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยความสูงและลาดชันของพ้ืนที่ท ำให้การเตรียมพ้ืนที่
เพาะปลูกและกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรจำเป็นต้องใช้วิธีเผา 
  2 ) การเผาใน พ้ืนที่ ป่ าเพ่ื อล่ าสัตว์และหาของป่ า  (คิดเป็ นร้อยละ73ของจำนวนครั้ ง                    
ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าดับไฟป่า)  
  3) การเผาในพ้ืนที่รอบป่าและลามเข้าสู่ป่าเกิดเป็นไฟป่าพ้ืนที่เกษตรนอกป่ามีการเพ่ิมขึ้น             
ของพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเกษตรกรจะเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและกำจัดเศษวัสดุ      
ทางการเกษตรเช่นเดียวกับเกษตรในป่า 
 

 3) หมอกควันข้ามแดน จากภาพถ่ายดาวเทียมพบจุดความร้อนและหมอกควันหนาแน่นในอนุภูมิภาค    
แม่โขงมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรำคาญนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของพ้ืนที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผล
กระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศซึ่งพบว่ามีการยกเลิกและ
เลื่อนเที่ยวบินเป็นจำนวนมากเนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย 
  จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในช่วงระหว่างวันที่             
6 มกราคม – 27 เมษายน 2562 จังหวัดพะเยา กลุ่มโรคตาอักเสบ 2,546 คน กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 
19,482 กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 24,927 กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 2,414 รวม 49,369 
หมายเหตุ จำนวนผู้ป่วยในปี พ.ศ.2562 ได้ตัดข้อมูลผู้ป่วย Follow up ออก ซึ่งอาจทำให้จำนวนผู้ป่วยน้อยกว่า 
ปีที่ผ่านมา  (แหล่งข้อมูล : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่) 
 3) คุณภาพเสียง 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า จังหวัดพะเยามีคุณภาพเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ
ทั่วไปที่กำหนดไว้ แหล่งกำเนิดของเสียงในชุมชนจะเกิดจากการดำเนินกิจกรรม  โดยการจราจรเป็นหลัก  ซึ่งได้แก่ รถยนต์  
รถมอเตอร์ไซด์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการจราจรคับคั่งในเขตเทศบาลเมืองพะเยาแต่ค่าเสียงมักจะเกิดตอนช่วงเช้า 
บริเวณย่านการค้า และถนน  
 4) ขยะมูลฝอย 

 จังหวัดพะเยา มีปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 169.51 ตัน/วัน 61,871.64 ตัน/
ปี โดยปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่เข้าสู่ระบบการกำจัดปลายทางเท่ากับ 42,918.26 ตัน/ปี  

 การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จังหวัดพะเยาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งหมด 72 แห่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 37 
แห่ง และไม่ให้บริการจำนวน 34 แห่ง (อบจ.พะเยาไม่ได้ให้บริการด้านการจัดการขยะมูลฝอย) และมีเพียงเทศบาล
เมืองพะเยาเท่านั้นที่ให้บริการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่   
ใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกวิธีการเทกองแบบควบคุมการเทกองกลางแจ้งเผากลางแจ้งเผาในเตาเผาขยะมูลฝอย     
การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ,การนำไปใช้ประโยชน์การขายเพ่ือรีไซเคิลหรือการจัดการแบบผสมผสาน 

  สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาพบว่ายังมีปัญหาด้านการลักลอบ 
ทิ้งขยะมูลฝอยนอกพ้ืนที่ให้บริการ (พบในเขตเมืองและย่านชุมชน)ขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นระบบ         
ขาดความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในส่วนผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งประชาชน 
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ในพ้ืนที่ อีกทั้งยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่ยังมีความขัดแย้งด้านการใช้พ้ืนที่คาบเกี่ยวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการกำจัดขยะมูลฝอย แต่มีพ้ืนที่รองรับการกำจัดอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มิใช่
ของตนเองทำให้ต้องทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

  จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมควรมุ่งส่งเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง นำแนวทางการจัดการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3R มาใช้, เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนด้านการจัดการจัดการขยะมูลฝอย, รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการการจัดการขยะมูลฝอยให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ, สร้างองค์ความรู้   
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน 
 

3.6 ด้านทรัพยากรน้ำ 

 1) แม่น้ำสายหลัก ได้แก่  
  1) แม่น้ำยมมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูลังกาในเขตอำเภอปง  จังหวัดพะเยา และอำเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน ไหลผ่านอำเภอเชียงม่วน ความยาวแม่น้ำช่วงนี้ ประมาณ 60 กิโลเมตรก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดแพร่   
แล้วไหลผ่านจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และบรรจบแม่น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ 
  2) แม่น้ำอิงมีต้นกำเนิดจากลำน้ำสาขาต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและอุทยาน
แห่งชาติแม่ปืม รวมถึงหนองเล็งทราย ไหลลงมาทางทิศใต้ลงสู่กว๊านพะเยา วนขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอำเภอ
เมืองพะเยา  กิ่งอำเภอภูกามยาว อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง จนบรรจบแม่น้ำโขง          
ที่อำเภอเชียงของ รวมความยาวที่อยู่ในเขตจังหวัดพะเยาประมาณ  160  กิโลเมตร 

 2) แม่น้ำสายรอง  ได้แก่  
  1) น้ำงิม เป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนบนอยู่ในเขตอำเภอปง ความยาวลำน้ำ ประมาณ 20 กิโลเมตร 

 2) น้ำควร เป็นสาขาแม่น้ำยมทางทิศตะวันออก ในเขตอำเภอปง ความยาวลำน้ำประมาณ  25 กิโลเมตร 
 3) น้ำปี้ เป็นสาขาแม่น้ำยมทางฝั่งตะวันออก ในเขตอำเภอเชียงม่วน ความยาวลำน้ำประมาณ 

15 กิโลเมตร 
 4) น้ำร่องช้าง เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือ ไปลงแม่น้ำอิง       

ที่อำเภอเมืองพะเยา ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 
 5)น้ำจุน เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือ ไปลงแม่น้ำอิง            

ที่อำเภอจุน ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 
 6) แม่น้ำลาว เป็นสาขาของแม่น้ำอิง อยู่ในเขตอำเภอเชียงคำ ไหลลงแม่น้ำอิงที่อำเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย  มีลำน้ำสาขาท่ีสำคัญ คือ น้ำญวน น้ำแวน 

 3) ทะเลสาบ/พื้นที่ชุ่มน้ำ    ได้แก่  
  (1) กว๊านพะเยา  พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ 
  ที่ตั้งและพ้ืนที่ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื้อที่  20.5296  ตารางกิโลเมตร 
(12,831 ไร่) ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 19   09  -13 N  และ 99   51 -56 E  ระวาง 4947 II  ความสูง
จากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 386.40  เมตร   
  สภาพทางกายภาพ 

 กว๊านพะเยาเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ 
โดยเป็นลุ่มน้ำใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มด้านตะวันตกของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยลุ่ มน้ำอิง และลุ่มน้ำกว๊าน
พะเยา ที่มีลักษณะเป็นที่ราบก้นกระทะ เกิดจากการทรุดตัวตามแนวเลื่อนในบริเวณแนวแม่น้ำอิง บริเวณนี้
นอกจากมีกว๊านพะเยาแล้ว ยังมีหนองน้ำต่างๆ ประมาณ 10 แห่ง ที่มีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่างหนองน้ำ และมี     
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ร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่างกว๊านพะเยากับแม่น้ำอิง  โดยในฤดูฝนจะมีพ้ืนที่น้ำมาก แต่ในฤดูแล้งจะมีน้ำเฉพาะในแม่น้ำอิง
และบริเวณหนองต่างๆ 
  คุณค่าและการใช้ประโยชน์ 

 ในส่วนของคุณค่าและการให้ประโยชน์ของกว๊านพะเยา ที่เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุด           
ในภาคเหนือตอนบน มีการใช้ประโยชน์โดยรอบกว๊านพะเยาส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ตลอดจนใช้น้ำเพ่ือการบริโภค
และการเกษตร  การประมงและผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านต่างๆกว๊านพะเยามีความสำคัญในการช่วยบรรเทาอุทกภัย
บริเวณพ้ืนที่ด้านล่างของแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจที่สำคัญ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดอยู่ในสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา จึงมีความสำคัญและ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 
  การจัดการและการคุกคาม 

 บริเวณพ้ืนที่กว๊านพะเยาทั้งหมดและขอบกว๊านบางส่วนเป็นพ้ืนที่สาธารณะ แต่มีที่ดินโดยรอบ
บางส่วนที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโฉนด   
  สถานการณ์และปัญหาปัจจุบันในกว๊านพะเยา พบว่า กว๊านพะเยาตื้นเขินจากการสะสมของ
ตะกอนดินจากลำห้วยและการทับถมของซากพืชหรือพรรณไม้น้ำ รวมทั้งการพังทลายของดินการบุกรุกถือครอง   
และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ การแพร่ระบาดของพืชและสัตว์น้ำต่างถิ่น ซึ่งมีผลต่อระบบการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
ท้องถิ่น การทำประมงผิดประเภทที่ทำให้สัตว์น้ำท้องถิ่นมีจำนวนลดลง การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ำ 
ซึ่งเป็นการตัดเส้นทางไหลเวียนของน้ำและการวางไข่ของสัตว์น้ำ ปริมาณน้ำลดลงเนื่องจากการตื้นเขินและน้ำ
ต้นทุนในฤดูแล้งมีน้อยตลอดจนคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบนิเวศและ
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ชุ่มน้ำต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ ถึงแม้ว่าได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำ  
ที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติแล้วก็ตาม จากการเสียสมดุลของระบบน้ำตามธรรมชาติและการบุกรุกทั้งจาก
ชุมชนการขยายตัวของชุมชนการท่องเที่ยวและสถานประกอบการซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและฟ้ืนฟู
อย่างเร่งด่วน 

 (2) หนองเล็งทราย 
 เป็นแหล่งน้ำจืดที่รองลงมาจากกว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอแม่ใจมีเนื้อที่  5,400 ไร่หรือ 8.64 

ตารางกิโลเมตร  
  ประเมินสถานการณ์ด้านทรัพยากรแหล่งน้ำ จากการสูญเสียความสามารถในการเก็บกักน้ำของ
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ได้แก่ กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย  แม่น้ำอิง  ลำน้ำสาขา  และแม่น้ำยม มีความสามารถ
ในการเก็บกักน้ำน้อยลงอันเนื่องมาจากตื้นเขินของแหล่งน้ำ  ซึ่งเกิดจากการชะล้างพังทลายของดินก่อให้เกิด
ตะกอนลงไปสะสมอยู่ในแหล่งน้ำต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเกิดจากการทับถมของซากวัชพืช การก่อสร้างฝาย หรือ
ทำนบกั้นน้ำโดยไม่มีประตูระบายทรายและการบุกรุกที่ดินริมน้ำ และอีกสาเหตุหนึ่ง ความเสื่อมโทรมและการ
สูญเสียแหล่งน้ำอันเป็นน้ำลำธาร จากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่เกษตรกรรม 
การทำไร่เลื่อนลอย รวมทั้งการถูกไฟป่าเผาทำลาย  จนภูเขากลายสภาพเป็น เขาหัวโล้น โดยเฉพาะบริเวณ
เทือกเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด  เริ่มจากด้านใต้ของอำเภอดอกคำใต้เรื่อยขึ้นไปจนถึงทิศเหนือของ
อำเภอจุน     
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 4. การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 จังหวัดพะเยามีแนวชายแดนติดต่อกับแขวงไชยะบุลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.
ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ตั้งแต่อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซางติดต่อกับเมืองคอบแขวงไชยะบุลี  สปป.ลาวรวม
ทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตรและอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันมาช้านานโดยราษฎรของทั้งสองฝ่ายจะเดินทางไปมาหาสู่ติดต่อแลกเปลี่ยนและค้าขายสินค้าระหว่างกัน  
อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจน พ.ศ. 2536 จังหวัดพะเยาโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปิด
จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก เพ่ือผ่อนปรนการค้าขายและการสัญจรไปมาของประชาชนบริเวณ
ชายแดนไทย - สปป.ลาวมุ่งสร้างเสริมความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ     
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและ ให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการรักษาความเรียบร้อยตามชายแดนไทย -ลาว
จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี  โดยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว มีการประชุมพบปะ
เยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นประจำและต่อเนื่องดังนี้ 
 1. คณะกรรมการรักษาความเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี” มีการ
พบปะประชุมหารือแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนกระชับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการสนับสนุนให้มี กลไก
ความร่วมมือในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและมั่นคงตามชายแดนไทย -ลาวมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างดีมาตลอดโดยเฉพาะการประชุมครั้ง ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ แขวง   
ไชยะบุลี สปป.ลาว มีมติร่วมกันพัฒนาในหลายประเด็นได้แก่ 
  (1) เร่งรัดผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรและ      
ด่านประเพณีบ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลีขึ้นเป็นด่านสากล 
  (2) เห็นชอบสนับสนุนโครงการจัดตั้งวงกลมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา-จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี-
หลวงพระบาง-แขวงอุดมไช ให้เกิดขึ้นพร้อมร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานวางแผนร่วมกันโดยมี
เป้าหมายให้ผู้ประกอบการของจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลีมุ่งสร้างเครือข่ายพัฒนาด้านธุรกิจเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันอำนาจการเจรจาต่อรองพร้อมขยายตลาดรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 2. เจ้าแขวงไชยะบุลีเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเดินทางเข้าร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษา    
แข่งเรือและงานมหกรรมบุญช้าง ณ แขวงไชยะบุลีเป็นประจำทุกปี 
 3. อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาและเมืองคอบแขวงไชยะบุลีร่วมกันจัดงานตักบาตรสองแผ่นดิน
ชายแดนไทย – ลาวเป็นประจำทุกปีและมีการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันเกิดความสัมพันธ์อันดี   
ต่อกันเรื่อยมา 
 4. กรณีมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างราษฎรของทั้งสองฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและ 
เจ้าแขวงไชยะบุลีนายอำเภอภูซางและเจ้าเมืองคอบสามารถประสานงานปรึกษาหารือกันโดยตรงพร้อมมอบ
นโยบาย  สั่งการแก้ไขปัญหาให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

 การยกระดับจุดผ่านแดนถาวรไทย – ลาวด่านบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
  1. ประเภทของการดำเนินการ 
   การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรและ
ยกระดับด่านท้องถิ่นบ้านปางมอนเมืองคอบแขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล 
  2. เหตุผลความเป็นมา 
   2.1 ปี พ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้จังหวัดพะเยาประกาศให้ด่านบ้าน 
ฮวก ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาตรงข้ามกับด่านประเพณีปางมอน เมืองคอบ     
แขวงไชยะบุลี เป็นจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าเปิดให้มีการค้าขายสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นให้ประชาชนจังหวัด
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พะเยากับประชาชนของเขตเมืองคอบ  เมืองเชียงฮ่อน  เมืองหงสา แขวงไชยะบุลี สปป.ลาวเข้า–ออกติดต่อค้าขาย
เยี่ยมญาติท่องเที่ยว เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยมีขอบเขตการอนุญาตดังนี้ 
    (1) ให้ราษฎรไทยเดินทางเข้าไปถึงเขตเมืองคอบและอนุญาตให้ราษฎรลาว 
เดินทางเข้ามาถึงเขตอำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำ ปัจจุบันอนุญาตให้ราษฎรของแต่ละฝ่ายเดินทางผ่านแดน   
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. มีกำหนดไม่เกิน 3 วัน 2 คืนและจัดให้มีตลาดนัดทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุก
เดือน ณ บริเวณตลาดบ้านฮวก 
    (2) การซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาทไม่ต้องเสียภาษี
ศุลกากรกรณีมีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาทให้ดำเนินการกรรมวิธีทางศุลกากรด่านศุลกากร 
เชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
  2.2 จังหวัดพะเยาโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนภาคประชาชนได้มีการสนับสนุน
ให้มีการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรมาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้จังหวัดพะเยาและแขวง     
ไชยะบุลี สปป.ลาว มีความเห็นชอบที่จะร่วมกันสนับสนุนการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซาง  จังหวัด
พะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านท้องถิ่นบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี เป็นด่านสากลรัฐบาลของ   
ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดนโยบายร่วมกันดังนี้ 
    (1) ในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาวครั้งที่ 
8 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2554 ณ แขวงหลวงพระบาง สปป .ลาวที่ประชุมสนับสนุนให้
ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวรและยกระดับด่านท้องถิ่นบ้านปาง
มอนเมืองคอบ แขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล 
    (2) คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัด
เชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบดังนี้ 
     (2.1) ให้ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา   
เป็นด่านถาวรเนื่องจากได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนภายใต้               
ความรับผิดชอบของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
     (2.2) มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ประสาน สปป.ลาว ในการเร่งรัดจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน 
     (2.3) มอบหมายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการอำนวยความสะดวก
และบริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดนเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวรโดยกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองและจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
    (3) ในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน
ไทย-ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี ครั้งที ่8 เมื่อวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2555 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว 
ที่ประชุมได้มีการหารือกันเก่ียวกับความร่วมมือในอนาคตและลงนามบันทึกการประชุมร่วมกันในประเด็นการเร่งรัด
ผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง  ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านประเพณีบ้านปางมอน 
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ขึ้นเป็นด่านสากล 
    (4) ในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย  – ลาว       
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร  ราชอาณาจักรไทยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการเตรียมความ
พร้อมการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา  เป็นจุดผ่านแดนถาวรและยกระดับด่าน
ท้องถิ่นปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี เป็นด่านสากล 
    (5) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้ประกาศให้ด่านผ่อนปรน
บ้านฮวกเป็น “ จุดผ่านด่านถาวร” 
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  3. ความพร้อมของพ้ืนที่ 
   3.1 ปัจจุบันจุดผ่านด่านถาวรบ้านฮวก มีอาคารที่ทำการด่านสำหรับเจ้าหน้าที่หลาย
หน่วยงาน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองมีการพัฒนาถนนตัดผ่านถึงตัวด่านพร้อมระบบไฟฟ้าที่ทำการด่าน  
   3.2 การเดินทางเข้าออกของราษฎรทั้งสองฝ่าย  เหตุผลในการเดินทางเข้า-ออก        
ของราษฎรทั้งสองฝ่าย 
 ราษฎรไทย - ติดต่อค้าขายประกอบธุรกิจ - เยี่ยมญาติท่องเที่ยว 
 ราษฎร สปป.ลาว - ติดต่อค้าขายประกอบธุรกิจ – เยี่ยมญาติเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ตารางข้อมูลแสดงการผ่านแดนและยานพาหนะผ่านเข้า – ออก ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก (มกราคม – มีนาคม) 2564 

เดือน 
ประชาชนไทย 

เดินทางไป สปป.ลาว 
ประชาชน สสป.ลาว 

เดินทางเข้าไทย รถไทยไปลาว 
(คัน) 

รถลาวเข้าไทย 
(คัน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
มกราคม 691 - 691 - - - 691 - 
กุมภาพันธ์ 680 - 680 - - - 675 - 
มีนาคม 657 - 657 - - - 657 - 
รวม 2,028 - 2,028 - - - 2,023 - 

ที่มา : สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา  
*หมายเหตุ ข้อมูลยานพาหนะเข้า – ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกเป็นรถบรรทุกสินค้าท้ังหมด 

   3.3 สถิติการค้าชายแดนไทย – ลาวจังหวัดพะเยา  ปี 2563 

ตารางแสดงข้อมูลสถานการณ์การค้าชายแดน (จังหวัดพะเยา) 

รายการ/มูลค่า มูลค่าการค้ารวม มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนำเข้า ดุลการค้า 
มกราคม 1,373,962,479.00 1,372,616,372.00 1,346,107.00 1,371,270,265.00 

กุมภาพันธ์ 1,025,510,128.00 1,024,574,334.00 935,794.00 1,023,638,540.00 
รวมทั้งหมด 2,399,472,607.00 2,397,190,706.00 2,281,901.00 79,763,180.57 

      (ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ธันวาคม 2563) 

รายการสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ 
  - สินค้าอุปโภคบริโภค - อุปกรณ์ทอผ้าเส้นด้าย 
  - ยารักษาโรค  - เมล็ดพันธุ์พืช เช่น ข้าวโพด  ถั่วลิสง  ปุ๋ย 
     - น้ำมันเชื้อเพลิง  - อะไหล่รถยนต์ 
     - วัสดุก่อสร้าง  - เครื่องใช้ไฟฟ้า 

รายการสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ 
 - พืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว   ข้าวโพด  ถั่วลิสง  ลูกเดือย 
 - ของป่าเช่น   เปลือกไม้  ต้นไม้กวาด  ปอสา  หน่อไม ้  ผ้าใยกัญชง   ไม้แปรรูป 
 การค้าชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก          
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำเดือนมีนาคม และ เดือนมกราคม – มีนาคม 2564  
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 เดือนมีนาคม 2564 มูลค่าการค้ารวม 65.64 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 17.84 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 37.32 โดยการส่งออกมีมูลค่า 54.19 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 15.89 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 41.49 สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูง 5 อันดับ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน วัสดุก่อสร้าง 
เครื่องอุปโภคบริโภคและปุ๋ยเคมี ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 11.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 1.95 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 20.50 สินค้าน้ำเข้าที่มีมูลค่าสูง 5 อันดับ ได้แก่ หินปูนบดเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  สินแร่
ฟลูออไรต์ ลูกเดือย ผ้าทอ และพืชหัว (มันสำปะหลังเส้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ที่มา : ด่านศุลกากรเชียงของ 
   3.4 จังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.ลาวได้เตรียมความพร้อมในการยกระดับด่าน
เส้นทางโครงการจะแบ่งช่วงขั้นตอนการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ ตามข้อจำกัดของงบประมาณและผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจที่ให้ความคุ้มค่ามากท่ีสุด ดังนี้ 
  1. ระยะท่ี 1 (ระยะทางรวม 117.77 กิโลเมตร) 
   1) SECTION A จากบ้านฮวก (จังหวัดพะเยา) ผ่านเมืองคอบ ไปสิ้นสุดที่เมืองเชียงฮ่อน 
ระยะทางรวม 66.51 กิโลเมตร (ระยะทางตามแนวเส้นทางเดิม 71.70 กิโลเมตร) 
   2) SECTION B1  จากเมืองคอบ ผ่านบ้านปากคอบ ไปสิ้นสุดที่บ้านก้อนต้ืนริมแม่น้ำโขง
ฝั่งตะวันตก ระยะทางรวม 23.45 กิโลเมตร (ระยะทางตามแนวเส้นทางเดิมจากเมืองคอบไปบ้านปากคอบ 
16.60  กิโลเมตร และระยะทางตามแนวเส้นทางใหม่จากบ้านปากคอบไปบ้านก้อนต้ืน 7.15 กิโลเมตร          
รวมทั้งหมด 23.45 กิโลเมตร) 
   3) การปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่างในเมืองคอบ ระยะทาง 
9.37 กิโลเมตร และเมืองเชียงฮ่อน ระยะทาง 18.44 กิโลเมตร เป็นระยะทางรวม 27.81 กิโลเมตร 
     2. ระยะท่ี 2 (ระยะทางรวม 67.08 กิโลเมตร) 
   1) SECTION B2 จากบ้านปากคอบ ไปสิ้นสุดที่เมืองเชียงฮ่อน ระยะทางรวม 34.36 
กิโลเมตร (ระยะทางตามแนวเส้นทางเดิม 36.29 กิโลเมตร) 
   2) SECTION C จากเมืองปากทา ไปสิ้นสุดที่บ้านก้อนตื้นริมแม่น้ำโขงฝั่งตะวันออก 
ระยะทางรวม 32.70 กิโลเมตร (ระยะทางตามแนวเส้นทางเดิม 32.70 กิโลเมตร)  
รวมระยะทางสำหรับถนนโครงการทั้งสิ้นตามแนวเส้นทางใหม่ประมาณ 185 กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางช่วง 
SECTION A 
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ในระยะที่ 1 ที่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านฮวก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ในเขตประเทศไทย ซึ่งจะ
เป็นการปรับปรุงตามแนวเส้นทางเดิมเป็นส่วนใหญ่  แต่จะมีการปรับปรุงแก้ไขแนวเส้นทางราบและทางดิ่งเป็นบาง
ช่วงรวมถึงการป้องกันและเพ่ิมเสถียรภาพของคันทาง ดังแสดงในรูปที่ 1 การแบ่งช่วงแนวเส้นทางโครงการ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การแบ่งช่วงแนวเส้นทางโครงการ 
แผนที่เส้นทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว 

4. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  4.1 จะเกิดการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวผ่านจุดผ่านแดนดังกล่าวมาก
ยิ่งขึ้นและเกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการขนส่งการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ทั้ง สปป.ลาวจีนตอนใต้และเวียดนามซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวการค้า     
การลงทุนการขนส่งเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้อีกทั้งเป็นการสนับสนุน
โครงการจัดตั้งวงกลมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา-จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี-หลวงพระบาง-แขวงอุดมไชย 
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 4.2 ประชาชนของทั้งสองประเทศและยานพาหนะสามารถสัญจรไปมาเพ่ือการค้าการลงทุนส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและอ่ืนๆเพ่ิมสูงและสะดวกยิ่งขึ้นจะส่งผลก่อให้เกิดกิจกรรมการค้าชายแดนและการเปิดตลาดการค้า
ใหม่ๆโดยเฉพาะสินค้าสิ่งทอเครื่องอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรและการบริการอ่ืนๆทำให้มูลค่าการค้าและ           
การท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
 4.3 พัฒนาตลาดชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและด่านบ้าน 
ฮวกเป็นประตูการค้าประตูคมนาคมขนส่งและประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 กิจการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว 
1. ความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย – สปป.ลาวตามแนวชายแดนมีความต่อเนื่องกันมานาน
เนื่องจากราษฎรทั้งสองฝ่ายมีความผูกพันกันตามสายเลือดด้วยความเป็นญาติพ่ีน้องจึงทำการการค้าขายระหว่าง
บุคคลกลุ่มบุคคลและชุมชนจนกระท่ังรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันทำให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 1.1 สถานที่ตั้ง 
 จังหวัดพะเยามีแนวเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว) ตั้งแต่บริเวณ  
บ้านฮวก หมู่ที่ 3 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ถึงบ้านต้นผึ้งหมู่ที่ 16 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ เป็นระยะทาง
ประมาณ 36 กิโลเมตร โดยมีช่องทางกิ่วหก (PB 502763) หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
เป็นช่องทางท่ีติดต่อระหว่างบ้านฮวก หมู่ที ่12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กับบ้านปางมอญเมืองคอบ
แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เป็นที่ตั้งจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-สปป.ลาว บ้านฮวก เป็นช่องทางที่ราษฎรของทั้งสอง
ประเทศสามารถเดินทางติดต่อค้าขายกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ของทุกวันโดยไม่มีการหยุดพัก
เที่ยงและมีการจัดตลาดนัดทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน ณ บริเวณตลาดบ้านฮวก ทั้งนี้การขออนุญาต    
เดินทางเข้า-ออกต้องให้เป็นไปตามข้อตกลงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1.2 ข้อตกลงระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงไชยะบุรี 
 จากการประชุมคณะกรรมการร่วมรักษาความเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว และ สปป.
ลาวไทยเขตเชียงฮ่อน-หงสา แขวงไชยะบุรีได้มีบันทึกการประชุมที่มีผลให้ทั้ง 2 ฝ่ายต้องปฏิบัติตามหลายประเด็น
ดังนี้ 
  1.2.1 ให้ใช้จุดกิ่วหกเป็นช่องทางเข้า-ออกระหว่างบ้านฮวก หมู่ที่ 3 อำเภอภูซาง กับบ้าน     
ปางมอญ เมืองคอบเวลา 08.00 -12.00 น. และเวลา 13.00 – 17.00 น. (ปัจจุบันปรับเป็นเวลา 06.00 – 
18.00 น. โดยไม่มีการหยุดพักเที่ยง) กรณีเจ็บป่วยสามารถเข้า-ออกได้ไม่จำกัดเวลาแต่ต้องผ่านจุดตรวจคนเข้า-
ออกของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายและอนุญาตให้เฉพาะราษฎรของจังหวัดพะเยากับราษฎรแขวงไชยะบุรีเท่านั้นที่ผ่าน
เข้าออกได้กำหนดเวลาเข้าออกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เกิน 2 วัน ระยะทางหรือขอบเขตให้เข้าไปแต่ละฝ่ายได้ในเขต
สุขาภิบาลเชียงคำและเขตเทศบาลเมืองคอบเท่านั้น  
  1.2.2 ประชาชนทั้งสองฝ่ายสามารถซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต     
ในมูลค่าไม่เกิน 30,000 กีบ หรือ 1,000 บาท  ต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวโดยไม่ต้องเสียภาษี (หากซื้อเกินต้อง
ชำระภาษีตามกฎหมาย) 
  1.2.3 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันในการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดบริเวณชายแดน 
  1.2.4 ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการรักษาหลักเขตแดนไทย-สปป.ลาวจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะ
บุรีให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ถูกทำลายให้ความรู้และดูแลประชาชนของตนให้เดินทางเข้า-ออกจุดผ่านแดนให้ถูกต้อง 
  1.2.5 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้การร่วมมือและพัฒนาด้านกีฬาศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันรวมทั้ง        
ให้ความร่วมมือด้านสาธารณสุขมากขึ้น 
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  1.2.6 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ยกฐานะจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่าน
ประเพณีปางมอญเป็นด่านท้องถิ่นโดยเห็นชอบนำเสนอรัฐบาลของแต่ละฝ่ายพิจารณา 

2. สถานการณ์การค้า 

 สำหรับจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่เชื่อมต่อกับบ้านปางมอน   
เมืองคอบ แขวงไซยะบุลี ถือเป็นประตูยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงไทยกับ สปป.ลาว ผ่านเมืองสำคัญทั้งไซยะ
บุลี อุดมไชย และหลวงพระบาง ด้วยระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร เป็นการสร้างโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าการค้า 
และการลงทุนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ได้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากสินค้าและ
ประชาชนจากทั้งสองประเทศจะสามารถเคลื่อนย้ายผ่านด่านพรมแดนดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีกฎหมาย
ภายในประเทศรองรับในการนำเข้า-ส่งออก และเป็นไปตามหลักศุลกากรสากล จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก        
ถือเป็น Hub การเชื่อมต่อที่สำคัญของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นอกจาก สปป.ลาว อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยง
กับจีนตอนใต้ เมืองเชียงรุ้ง และคุนหมิง ผ่านจุดผ่านแดนบ่อเต็น – โมฮันโดยใช้เส้นทาง R3A และสามารถยกระดับ
การเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับเมืองเดียนเบียนฟู และฮานอย ผ่านจุดผ่านแดนเมืองขัว (ขวา) – เดียนเบียนฟู โดยใช้
เส้นทาง R2 และมุ่งสู่เมืองฮานอย ทั้งนี้ โดยมีระยะทางท่ีสั้นกว่าการเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรเชียงของ จังหวัด
เชียงราย และจุดผ่านแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน  
 ทั้งนี้ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ถือเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยง Supply Chain จากกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่
ส่วนกลางของประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ กับ สปป.ลาว ได้ในระยะทางที่ใกล้กว่าจุดผ่านแดนถาวรเชียงของ และ
ห้วยโก๋น เนื่องจากจังหวัดพะเยาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมหลักของภาคเหนือ ทั้งข้าวโพด ลำไย และข้าว ทั้งยังเป็นจุด
เชื่อมต่อด้านการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่จะข้ามมารับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทดแทน
การขาดแคลนแรงงานในฝั่งไทยได้เป็นอย่างดี และยังถือเป็นประตูสำคัญสำหรับการกระจายสินค้าไทยผ่านการข้าม
แดน  เข้ามาฝั่งไทยของชาว สปป.ลาวลาว เพ่ือจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดเชียงคำ และ Tesco 
Lotus สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
  สินค้าส่งออกที่สำคัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง (61%) พลังงาน
ไฟฟ้า (16%) เหล็กเส้น (15%) และเครื่องอุปโภคบริโภค (2%) และสินค้านำเข้าที่สำคัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
ปี 2562 ได้แก่ หินปูนบด (54%) ลูกเดือย (32%) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (12%) 
  สำหรับการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ปี 2561 มูลค่า
การค้ารวม เท่ากับ 144.58 ล้านบาท ลดลงจากปี  2560 จำนวน 144.78 ล้านบาท (ปี  2560 มูลค่า 
289.36 ล้านบาท) หรือลดลงร้อยละ 50.03 โดยฝ่ายไทยได้เปรียบดุลการค้า 32.90 ล้านบาท และในปี 2562 
(มกราคม - กุมภาพันธ์) การค้าชายแดนระหว่างไทย - สปป.ลาว ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกฯ มีมูลค่า 43.59 
ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 47.02 (มกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2561 มูลค่า 29.65 
ล้านบาท) 
  มูลค่าการส่งออก เท่ากับ 88.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 35.36 ล้านบาท       
(ปี 2560 มูลค่า 124.10 ล้านบาท) หรือลดลงร้อยละ 28.49 สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง 
พลังงานไฟฟ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ด โดยมูลค่าการส่งออกในปี 2562 (มกราคม - กุมภาพันธ์) เท่ากับ 19.46 ล้าน
บาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 2.36 (มกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2561 มูลค่า 19.01 ล้าน
บาท) 
  มูลค่าการนำเข้า เท่ากับ 55.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 109.42 ล้านบาท      
(ปี 2560 มูลค่า 165.26 ล้านบาท) หรือลดลงร้อยละ 66.21 สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ หินโม่ หินปูนบด     
ลูกเดือย ลิกไนต์ และถั่วลิสงทั้งเปลือก โดยมูลค่าการนำเข้าในปี 2562 (มกราคม – กุมภาพันธ์) เท่ากับ 24.12 
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ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 126.69 (มกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2561 มูลค่า 
10.64 ล้านบาท) 

         ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ 28 มีนาคม 2562 
สถิติการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ปี 2563 – 2564 

หน่วย : ล้านบาท 
สถิติการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ปี 2563 – 2564  (มกราคม – กุมภาพันธ์) 

ปี มูลค่ารวม ส่งออก นำเข้า 
2563 189,836 103,622 86,214 

2563 (ม.ค. –ก.พ.) 34,821 19,049 15,772 
2564 (ม.ค. –ก.พ.) 33,895 19,291 14,604 

 

 ปี 2564 (มกราคม - กุมภาพันธ์) การค้าขายแดนไทย - สปป.ลาว มีมูลค่าการค้า รวม 33,895 
ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลง 2.66% เป็นการส่งออก มูลค่า 19 291 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
1.27 % และการนำเข้ามูลค่า 14,604 ล้านบาท ลดลง 7.40 % ไทยได้ดุลการค้า 4,687 ล้านบาท ด่านการค้า
ที่มีมูลค่าการค้ารวมสูงสุด 5 อันดับแรก ไต้แก่ ด่านศุลกากรหนองคายคิดเป็นสัตส่วนร้อยละ 31.75 ของการค้ า
ชายแดนไทย - สปป.ลาว รองลงมาได้แก่  ด่านฯ มุกตาหาร (19.71 %6) ด่านฯ ช่องเม็ก (15.46 %6) ด่านฯ 
ทุ่งช้าง (12.88 %6) และด่านๆ ท่าสี่ (8.74 %) สินค้าส่งออกที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันตีเซล คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.01 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด รถยนต์นั่ง (5.70 9) น้ำมันสำเร็จรูปอ่ืนๆ (5.64%) ทองคำ     
ยังไม่ได้ขึ้นรูป (100 %) และสินค้าปศุสัตว์อ่ืน ๆ (3.94 %6) สินค้านำเข้าที่สำคัญ 5 อันตับแรก ได้แก่ เชื้อเพลิง
อ่ืนๆ (ไฟฟ้า) คิดเป็นสัตส่วน ร้อยละ 60.62 ของมูลค่านำเข้าทั้งหมด ผักและของปรุงแต่งจากผัก (19.51%) 
เครื่องรับ-ส่ง สัญญาณและอุปกรณ์ (5.179) ปูนชิเมนต์ (2.56 8) และเครื่องรับวิทยุโทรศัพท์ฯ (221 %) 

แนวโน้มในการพัฒนาในอนาคต 
1. ด้านการค้าการลงทุน 
 รูปแบบการลงทุน 
 1. การลงทุนฝ่ายเดียวของผู้ลงทุนภายในหรือต่างประเทศ (ลงทุนฝ่ายเดียวอาจจะลงทุนคนเดียวหรือหลาย
คน) 
 2. การลงทุนแบบหุ้นส่วนระหว่างผู้ลงทุนภายในกับต่างประเทศ (เป็นนิติบุคคลใหม่/ หุ้นต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 
 3. การลงทุนธุรกิจร่วมตามสัญญา (ไม่ได้ตั้งเป็นนิติบุคคล / ต้องนำไปรับรองความถูกต้องจากองค์กร
ทะเบียนศาล) 

ประเภท การขออนุญาต การพิจารณา อายุการลงทุน 
กิจการทั่วไป ยื่นต่อแขนงการ 

อุตสาหกรรมและการค้า 
ไม่เกิน 15 วันราชการ ไม่จำกัดอายุการลงทุน / 

เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด 
กิจการสัมปทาน ยื่นต่อแขนงการแผนการ 

และการลงทุน 
ไม่เกิน 45 วันราชการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

/ไม่เกิน 99 ปี 
กิจการการพัฒนาเขต 
เศรษฐกิจพิเศษและเขต 
เศรษฐกิจเฉพาะ 

แขนงการแผนการและ 
การลงทุนเพ่ือเสนอ 
รัฐบาลอนุมัติ 

- ไม่เกิน 99 ปี 
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อำนาจในการอนุมัติการลงทุนให้สิทธิแก่นายเจ้าแขวง 
 ไม่เกิน 5 ล้าน USD 4 แขวงใหญ่คือนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงสะหวันนะเขต 
และแขวงจำปาสัก ไม่เกิน 3 ล้าน USD สำหรับแขวงอื่นๆ 
 

นโยบายหลักของไทย 
 1. การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน (Mutual Trust) 
 2. การพัฒนาร่วมกัน (Joint Development Effort) 
 3. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาค (Regional Strengthening) 
ตารางแสดงสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในประเภทธุรกิจ 

ลำดับ ประเภทธุรกิจ สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
1 ธนาคาร 10 - 100 
2 สถานีวิทยุและโทรทัศน์ 10 - 49 
3 โทรคมนาคม 10 - 100 
4 สื่อสิ่งพิมพ์โรงพิมพ์ 10 - 100 
5 ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือการแพทย์ 10 - 100 
6 ประกันภัย 10 - 51 
7 อสังหาริมทรัพย์ 10 - 100 
8 โรงแรม 10 - 100 
9 ท่องเที่ยว (การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว)  10 - 100 

10 การคมนาคมขนส่ง 10 - 49 
11 ขายปลีก - 
12 ขายส่ง (อนุญาตเฉพาะ) 

- ประเภทผ้าผืน (Textile) 
- ประเภทเครื่องนุ่งห่ม (Clothing) 
- ประเภทรองเท้าถุงเท้าต่างๆ (Footwear) 
นอกจาก 3 รายการดังกล่าวข้างต้นไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติร่วม
ทุน 

10 - 49 

 

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
 1. กิจการการผลิตเพ่ือการส่งออก 
 2. กิจการกสิกรรม-ป่าไม้แปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรม-ป่าไม้และหัตถกรรม 
 3. กิจการอุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยกิจการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และ 
การพัฒนากิจการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและชีวะนานาพันธุ์ 
 4. กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านทรัพย์ยากรมนุษย์ฝีมือแรงงานและการปกปักรักษาสุขภาพของ
พลเมือง 
 5. กิจก่อสร้างพ้ืนฐานโครงสร้าง 
 6. กิจการผลิตวัตถุดิบอุปกรณ์เพ่ือสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 
 7. กิจการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
 
 



        ๓๑ 
 
  

    
 

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
 1. กำไรสุทธินำไปขยายกิจการที่ได้รับอนุญาตจะได้รับการยกเว้นอากรกำไรในปีการบัญชีถัดไป 
 2. ส่งผลกำไรทุนและรายรับอ่ืนๆ (ภายหลังที่ได้ชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆตามกฎหมายแล้ว) 
กลับประเทศของตนหรือประเทศท่ีสามโดนผ่านระบบธนาคารที่สำนักงานในลาว 
 3. ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าและอากรที่เก็บจากการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องอะไหล่พาหนะการผลิต 
ทางตรงวัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ในประเทศหรือมีแต่ไม่เพียงพอผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่นำเข้าเพ่ือแปรรูปหรือประกอบ 
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก 
 4. ได้รับการยกเว้นภาษีส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพ่ือส่งออก 

 

สภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนสถานศึกษา ครู และนักเรียน จำแนกสังกัดและระดับการศึกษาในพ้ืนที่อำเภอภูซาง    
และเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา 
จำนวน

ครู 
จำนวนนักเรียน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
1 สพป.พะเยา เขต 2 49 500 1,308 4,856 668 - 6,832 
2 สพม. เขต 36 3 256 - - 2,096 1,872 3,968 
3 สช. 8 187 674 1,627 244 151 2,696 
4 กศน. 2 50 - 163 509 731 1,403 

รวม 62 993 1,982 6,646 3,517 2,754 14,899 
กระทรวงมหาดไทย 
5 เทศบาล/อบต. 16 55 1,565 - - - 1,565 
สำนักงานพระพุทธฯ 
6 รร.ปริยัติธรรม

แผนกสามัญ 
2 39 - - 118 97 215 

รวมทั้งสิ้น 80 1,087 3,546 6,646 3,635 2,851 16,679 
 

ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 

ตารางแสดงข้อมูลสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ้ืนที่ชายแดน อำเภอภูซางและเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

ที ่ สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา 
จำนวนครู/
คณาจารย ์

จำนวนนิสิต/นักศึกษา 

ปวช. ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

รวม 

1 สอศ. 1 36 512 198 - - - 710 
2 สกอ. - - - - - - - - 

รวม 1 36 512 198 - - - 710 
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บทที่ 2 
สภาพปัญหาทางการศึกษาของพื้นที่ 

 จังหวัดพะเยา มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  คือ แขวงไชยะบุลี  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่ อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง ติดต่อกับ เมืองคอบ 
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาวรวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตร และอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) สภาพ
ชุมชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเพณีวัฒนธรรมที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของตนเอง บางพ้ืนที่มีผู้ลี้ภัยจำนวนมาก มีปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญ      
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ี โดยสภาพปัญหาของพ้ืนที่ มีดังนี้ 
1. สภาพปัญหาการจัดการศึกษา จำแนกสภาพปัญหาเป็นรายด้าน ดังนี้  
 1.1 ด้านผู้เรียน 
  1) เนื่องจากผู้เรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ส่งผลให้มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยไม่คล่องและมีปัญหาการสื่อสารระหว่างนักเรียนไทยผู้เรียนต่างชาติพันธุ์ และผู้เรียนประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ำ 
  3) ขาดโอกาสทางการศึกษาและช่องทางในการเรียนรู้ 
  4) จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคันมีค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานเพ่ือไปประกอบ
อาชีพต่างถ่ินค่อนข้างบ่อย 
  5) ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีน้อย 
  6) ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยีและภาษา 
ที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  7) ผู้เรียนขาดทักษะชีวิต อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด 
 1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  1) หลักสูตรไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการกำลังคนในพ้ืนที่ ตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการ 
  2) การวัดและประเมินผลที่กำหนดเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศไม่เหมาะสมกับ 
สภาพผู้เรียนและพ้ืนที่ 
  3) ขาดการส่งเสริมด้านวิชาชีพเพ่ือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมในท้องถิ่น 
 1.3 ด้านบุคลากร 
  1) ครูผู้สอนไม่เพียงพอ ครูไม่ครบชั้น ขาดบุคลากรสายผู้สอนที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น การโรงแรม 
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  2) ครูและผู้บริหารสถานศึกษาย้ายบ่อย 
  3) ครูไม่มีความรู้ภาษาถ่ิน ขาดทักษะการสอนภาษาถิ่น 
  4) ครูขาดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กในชุมชน และไม่รองรับการพัฒนา
ประเทศทางเศรษฐกิจ รวมทั้งครูไม่ม่ันใจในวิธีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมและการนำหลักสูตรไปใช้ 
  5) ขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนด้านการสอนและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เช่น ธุรการ บัญชี เป็นต้น 
  6) หลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ในการกำหนดจำนวนครูไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานจริง 
  7) ครูสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษาและความถนัด รวมทั้งครูไม่มีประสบการณ์ เป็นครูบรรจุใหม่ 
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1.4 ด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสื่อและอุปกรณ์การเรียน 
  1) สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักรขาดแคลน          
ไม่ทันสมัย ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน    
  2) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ไม่เอ้ือต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้  
  3) ขาดแคลนห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องอบรมการฝึกขับรถยนต์ ศูนย์ฝึกอบรมด้านอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีได้มาตรฐานสากลครัวการโรงแรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่รองรับโปรแกรมสมัยใหม่ 
  4) ขาดแคลนห้องสมุด แหล่งสืบค้นข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ 
  5) ระบบไฟฟ้าชำรุด ไม่เพียงพอ 
  6) ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
  7) ไม่มีน้ำดื่มสะอาด ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
  8) ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาไม่ถูกสุขลักษณะ 
  9) ขาดแคลนบ้านพักครู 
  10) สถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  
 1.5 ด้านงบประมาณการบริหารและการจัดการ 
  1) งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่การดำเนินงาน เช่น ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างที่สูงกว่าพ้ืนที่ราบ 
  2) ขาดความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืนๆ 
  3) ขาดการส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากชุมชน องค์กรเอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ  
2. สภาพปัญหาทั่วไป 
 สภาพปัญหาทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน ได้แก่ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านคมนาคม ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
 2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  1) ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชากรในจังหวัด 
  2) ประชาชนขาดทักษะวิชาชีพเฉพาะ ขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต เกษตรธรรมชาติ 
อาชีพเสริม และแรงงานในพ้ืนที่เป็นแรงงานคุณภาพต่ำ 
  3) ขาดช่องทางการจำหน่ายสินค้า 
 2.2 ด้านสังคม 
  1) สถาบันครอบครัวและสถาบันชุมชนดั้งเดิมมีความเข้มแข็งลดลง เช่น การหย่าร้าง พ่อแม่
แยกกันอยู่รวมทั้งผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา 
  2) ประชาชนมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีหลายเชื้อชาติ บางส่วนเป็นบุคคลไร้สัญชาติ  
  3) กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถ่ินในการสื่อสาร 
  4) ประชาชนไม่รู้กฎหมายและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
  5) ค่านิยมของผู้ปกครองยึดติดการศึกษาสายสามัญและไม่เข้าใจระบบการเรียนอาชีวศึกษา 
 2.3 ด้านความม่ันคง 
  1) มีปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดน 
  2) ประชาชนยังมีความเข้าใจและทัศนคติที่ไม่ดีต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3) มีปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ 
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 2.4 ด้านการคมนาคม 
  1) ในบางพื้นที่มีการคมนาคมไม่สะดวก เป็นพื้นที่สูง พ้ืนที่ภูเขา ห่างไกล ไม่มีรถประจำทาง 
  2) การสื่อสารโทรคมนาคมทำได้ลำบาก 
  

 2.5 ด้านสาธารณสุข 
  1) ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ขาดแคลนอาหารกลางวัน 
  2) การสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอ บางครั้งเกิดโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่  
 2.6 ด้านสิ่งแวดล้อม 
  1) ไม่มีน้ำดื่มสะอาด ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
  2) มีการบุกรุกทำลายป่า มีการเผาป่าในฤดูแล้ง 
  3) การประกอบอาชีพเกษตรที่มีการใช้สารเคมี 
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บทที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  

ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพะเยา 

1. วิสัยทัศน์ 
 “นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดพะเยาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ    
และเสมอภาคเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ภายใต้สังคม               
พหุวัฒนธรรม”    
2. พันธกิจ  
 1) จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

2) เสริมสร้างศักยภาพประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดพะเยาให้มีทักษะพ้ืนฐานในเชิงอาชีพแบบครบวงจร 
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 

3)  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย    
3. เป้าประสงค์ 

1) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2) ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 
3) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษา
สถานบันหลักของชาติและการยึดมั่น ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

2. ร้ อยล ะของผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมที่ ส่ ง เส ริ ม       
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและ     
มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

70 75                                                                                                       80 85 85 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

3. ร้ อ ยล ะขอ งนั ก เรี ย น ก่ อ น วั ย เสี่ ย งระดั บ          
ชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

70 75 80 80 80 สพฐ. สช. 

4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
ทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด 

70 75 80 80 80 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 
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แนวทางการดำเนินงาน 

1. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสำนึกในความเป็นไทย 
4. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอ่ืนๆ ทางสังคม 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงาน
ทำในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำสอดคล้อง     
กับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่
ชายแดน 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 

2. ร้อยละของผู้ ผ่ านการฝึกอาชีพ/การ
พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำ
ความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

3. จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพ
ระยะสั้น 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

65 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือให้นักเรียน  
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานทำ 

2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศกัยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ ได้ของ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
ชายแดนลดลง  

5 4.5 4 3.5 3 สพฐ. สช. กศน. 

2. ร้อยละของนัก เรียน นั กศึกษา และ
ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและ
วัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็น
คุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ.  
สกอ. กศน. สช. 

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

70 75 80 85 90 สพฐ. สช. 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
3. ส่งเสริมการปลูกฝัง บ่มเพาะ และกล่อมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ (พ่ึงพาตนเอง ซื่อสัตย์ มีวินัย      

มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยใช้กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจำวัน 
4. จัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญ    

ของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การทำงานเป็นกลุ่มคณะ 
5. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งหารเรียนรู้ในชุมชน ผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและหลากหลาย 

อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้รับบริการแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกคนทุกระดับและประเภทการศึกษา 
ให้ความรู้และเสริมสร้างการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 ๗. ให้ความรู้และเสริมสร้างการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากร
วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. 

2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net 
และ V-Net เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

2 2 3 3 3 สพฐ. สอศ. กศน. 
สช. 

3. ร้อยละของนั ก เรียน  นั กศึ กษ าและ
ประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

80 85 90 95 100 สกศ. สพฐ. สอศ. 
สอก. สกอ. กศน. 

สช. 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
ใน พ้ืนที่ ช ายแดนที่ ได้ รับการพัฒ นาให้         
มีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ. สช. 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การให้บริการทางการศึกษา สำหรับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดให้มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการศึกษาทางไกลระบบ   

ต่าง ๆ อาทิ DLIT, DLTV, ETV 
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนทุกวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ. สกอ. 
กศน. สช. 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ. สกอ. 
กศน. สช. 
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แนวทางการดำเนินงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อม 

2. ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร         
กับสิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

60 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. สกอ. 
กศน. สช. 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

60 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. สกอ. 
กศน. สช. 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษาให้เป็นระบบครบวงจร 
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีจำนวนและศักยภาพ

เพียงพอ 
4. จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 
5. ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การดำเนินการด้านครุภัณฑ์และอาคารประกอบ       

ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี 
6. กำหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
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บทที่ 4 
โครงการ/งบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ 

 เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ 2564  จังหวัดพะเยา บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนด
โครงการกิจกรรม และงบประมาณ ที่รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถานบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา  

20,500 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
 - จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยให้
นักศึกษา 

9,500 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

3 โครงการบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ 
- จัดกิจกรรมบวชบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ 

10,000 สำนักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดพะเยา 

(รร.วัดม่วงชุมวิทยา) 
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2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา 
- จัดกิจกรรมสร้างโคกหนองนา 

10,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนา โมเดล 
- จัดกิจกรรมสร้างโคกหนองนา ให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

32,400 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

3 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนา โมเดล 
- จัดกิจกรรมสร้างโคกหนองนาให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

22,615  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

 

3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
  - ไม่มี 

4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการค่ายคุณธรรมปลูกฝังจิตสำนึก ป้องกันจากยาเสพติด 
- จัดค่ายคุณธรรมป้องกันภัยยาเสพติด 

21,600  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

3 โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต 
- จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันภัยจากยาเสพติด 

29,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 156,615 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ              
ใน 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ให้กับนักศึกษา 

5,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ 
- จัดอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนและผู้สนใจ จำนวน 1,000 คน 

800,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอภูซาง 
- จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้เรียน  

289,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

3 โครงการภาษาต่างประเทศด้านการสื่อสารเพื่ออาชีพ 
- จัดอบรมภาษาต่างประเทศเน้นการสื่อสารให้ผู้เรียน 

28,800 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

4 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเชียงคำ 
- จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้เรียน  

535,400 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 
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3. จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 
- สรรหา/คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญสอนให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 

10,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- จัดกิจกรรมอบรมการขายของออนไลน์ให้กับผู้เรียน 

66,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 
- จัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและสร้างสิ่งประดิษฐ์  

130,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าภายใต้ตราสินค้าผ้าภูซาง 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมสอนการผลิตเสื้อผ้าพื้นเมือง รวมถึงการทำตลาดออนไลน์ให้กับผู้เรียน 

857,750 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 2,721,950 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. อัตราการเขียนไม่ออกอ่านไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดชายแดนลดลง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
- จัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ตามมาตรฐานการประเมิน 

39,600 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

2 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
- จัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ตามมาตรฐานการประเมิน 

40,150 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 
 

โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให้เด็กและเยาวชน จำนวน 200 คน ให้ได้รับการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

1,000,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการภาษาต่างประเทศด้านการสื่อสารเพื่ออาชีพ 
- จัดกิจกรรมอบรมผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศให้สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ 

28,800 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การสอน Phonics สำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
- จัดกิจกรรมอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 86 คน โดยใช้การสอนแบบ Phonics  

13,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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3. ร้อยละของผู้เรยีนที่เข้ารว่มกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

91,500 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

 

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ำหนกัและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 - ไม่มี   

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 1,213,050 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวยัเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
- ไม่มี  

2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net และ V-Net เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาสู่การสอบ V-Net 
- จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

1,500 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 กิจกรรม Distance learning information technology :DLIT การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการใช้สื่อ DLIT 

ไม่ใช้งบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดพะเยา 

(รร.วัดม่วงชุมวิทยา) 
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3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการแนะแนวสัญจร 
- จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่จะจบการศึกษา 

10,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 
โครงการส่งเสริมการรับนักเรียนและการสร้างโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
- จัดทำแผนการรับนักเรียนให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

10,000 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

3 
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
- จัดการศึกษานอกระบบให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ   

613,660 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

4 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
- จัดการศึกษานอกระบบให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ   

1,240,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนในพ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้มคีุณภาพ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  

1,000,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 2,875,160 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 

ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา 

20,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะสร้างรายได้ 
 - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพ่ือสร้างรายได้ 

5,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

3 โครงการอบรมการเพาะกล้าหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์และสร้างรายได้ 
- จัดกิจกรรมอบรมการเพาะกล้าหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์และสร้างรายได้ 

5,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.ภูซาง) 

4 โครงการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน 
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพ่ือสร้างรายได้ 

27,000 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

5 โครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 

13,900 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

6 กิจกรรมบวชป่า 
- จัดกิจกรรมบวชป่าเพ่ืออนุรักษ์ต้นไม้ในป่าชุมชน 

ไม่ใช้งบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดพะเยา 

(รร.วัดม่วงชุมวิทยา) 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้างจิตสานึก และความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ 
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึก ให้ความรู้ในการผลิตและบริโภคกับผู้เรียน 

30,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง) 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ไม่ใช้งบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดพะเยา 

(รร.วัดม่วงชุมวิทยา) 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 100,900 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 
 

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

25,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริมการจดัการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 
 

โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 
- จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 

17,000 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

54,500 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
(กศน.อ.เชียงคำ) 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 96,500 บาท 
 

รวมงบประมาณทั้ง  6 ยุทธศาสตร์ 7,164,175 บาท 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถานบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

- จัดกิจกรรมพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน 
นักศึกษา 
 
 

นักศึกษา/ 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ม.ค. – ต.ค. 
2564 

 
 

นักเรียน นักศึกษา 
จำนวน 700 คน     
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม แต่ละ
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

20,500 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

 

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย 
- จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทยให้นักศึกษา 

ผู้เรียน กศน./
อุทยานแห่งชาติ 

ภูซาง 

ต.ค.256๓ 
–มี.ค.256๔ 

ร้อยละของผู้เรียน
สามารถสร้างจิตสำนึก
ให้กับผู้เรียนในบุญคุณ
ของพระมหากษัตริย์ไทย 
และมีความรู้ใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

๙,๕๐๐ สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

3 โครงการบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 
-  จัดกิจกรรมบวชบรรพชาและ
อุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 

นักเรียน/ 
รร.วัดม่วงชุม

วิทยา 

10 - 20 
เม.ย. 2564 

ร้อยละ 85 มีผู้เข้าร่วม
บรรพชาและอุปสมบทฯ 

10,000 งบบริจาค รร.วัดม่วง 
ชุมวิทยา 
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2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นชาติไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนา 
- จัดกิจกรรมสร้างโคกหนองนา 

ครูผู้สอนและ
นักเรียน/

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ  

ม.ค – ต.ค. 
2564 

ครูผู้สอน จำนวน 37 
คน เข้าร่วมกิจกรรมมีครู
แกนนำ ร้อยละ 30  
ของครูทั้งหมดมีนักเรียน 
แกนนำ อย่างน้อย 20 
คน 

10,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

 

2 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โคกหนองนา โมเดล 
- จัดกิจกรรมสร้างโคกหนองนา  
ให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียน กศน. 
/โคกหนองนา 

โมเดล บ้านห้วย
ไฟวัฒนา 

ต.ค.256๓ 
–มี.ค.256๔ 

ร้อยละของผู้เรียน
สามารถนำความรู้ 
ทางวิชาการและสามารถ
นำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

๓๒,๔๐๐ สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

3 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โคกหนองนา โมเดล 
- จัดกิจกรรมสร้างโคกหนองนา  
ให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนกศน./ 
ตำบลน้ำแวน ,
ตำบลเวียง, 
ตำบลเจดีย์คำ, 
ตำบลฝายกวาง  

ต.ค.2563 
–มี.ค.2564 

ร้อยละของผู้เรียนผู้เรียน
สามารถนำความรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประยุกต์สู่ โคก หนอง 
นา โมเดล ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

22,615 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 
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3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
- ไม่มี 

4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 
 

 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
- จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

นักศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ 

ม.ค. – มิ.ย.
2564 

นักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
จำนวน ร้อยละ 80  
ร่วมโครงการ 

1,000  สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 โครงการค่ายคุณธรรมปลูกฝัง
จิตสำนึก ป้องกันยาเสพติด 
- จัดค่ายคุณธรรมป้องกันภัย 
จากยาเสพติด 

ผู้เรียนกศน./ 
วัดสถานและ 
วัดดอนไชย 

ต.ค.256๓ –
มี.ค. 256๔ 

ร้อยละของผู้เรียน
ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม  ป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกล 
ยาเสพติด 

๒๑,๖๐๐ สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

3 โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต 
- จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม  
ป้องกันภัยจากยาเสพติด 

ผู้เรียนกศน./ 
วัดร้องเก่า 
ต.ร่มเย็น 

ต.ค.2564 –
มี.ค. 2564 

ร้อยละของผู้เรียน
ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม  ป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกล 
ยาเสพติด 

29,000 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 156,615 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 
 
 

โครงการความร่วมมือผลิต
กำลังคนด้านอาชีวศึกษา
ตอบสนองภาคการผลิตและ
บริการใน 10 อุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต 
 - จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ให้กับนักศึกษา 

นักศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ 

ม.ค. – ก.ย.
2564 

ผู้เข้าร่วม โครงการ
ความร่วมมือผลิต
กำลังคนด้าน
อาชีวศึกษาตอบสนอง
ภาคการผลิตและ
บริการใน 10 
อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต (อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่) 
จำนวน 60 คน 

5,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 

แบบบรูณาการเพื่อสร้างโอกาส 
สร้างงาน สร้างรายได้ฯ 
- จัดอบรมวิชาชีพให้กับประชาชน
และผู้สนใจ จำนวน 1,000 คน 

นักศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ 

ต.ค.2563 –
ก.ย. 2564 

ประชาชนและผู้สนใจ
ทั่วไปได้รับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
จำนวน 1,000 คน 

800,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 
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2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

กศน.อำเภอภูซาง 
- จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้เรียน 

ผู้เรียน กศน.
อำเภอภูซาง 

ต.ค.256๓ –
ก.ย.256๔ 

ร้อยละของผู้เรียน  
มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ 
สามารถนำความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้รับ 
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึน้ 

289,000 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

3 โครงการภาษาต่างประเทศ 
ด้านการสื่อสารเพ่ืออาชีพ 
- จัดอบรมภาษาต่างประเทศ 
เน้นการสื่อสารให้ผู้เรียน 

ผู้เรียน กศน.
อำเภอภูซาง 

เม.ย.256๓ –
ก.ย. 256๔ 

ร้อยละของผู้เรียน
สามารถใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สื่อสารเพื่ออาชีพ 

๒๘,๘๐๐ สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

4 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
กศน.อำเภอเชียงคำ 
- จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้เรียน 

ผู้เรียน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

ต.ค.2563 –
ก.ย. 2564 

ร้อยละของผู้เรียน  
มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ 
สามารถนำความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้รับ 
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึน้ 

535,400 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

 

 

 

54 



55 
 
 

 
 

3. จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ 

เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา 
- สรรหา/คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญสอน
ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 

นักศึกษา/ 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ม.ค.-ก.ย. 
2564 

 
 

นักเรียน นักศึกษา 
ระดับชั้น ปวช. และ
ปวส. จำนวนร้อยละ 
80 เข้าร่วมโครงการ 

10,000  สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- จัดกิจกรรมอบรมการขายของ
ออนไลน์ให้กับผู้เรียน 

ผู้เรียน กศน. 
อำเภอเชียงคำ  

เม.ย. 2564-
ก.ย. 2564 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจในการนำ
เทคโนโลยีมา
พัฒนาการขายออนไลน์ 
เพ่ิมช่องทางการขาย
สร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและชุมชน 

66,000 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 
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4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
- จัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ 

นักศึกษา/ 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

มิถุนายน – 
ธันวาคม 
2563  

- ครูผู้สอนสามารถนำ
กระบวนการวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์มาสร้าง
ผลงานเพ่ือแก้ปัญหา
ต่าง ร้อยละ 60 
- ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 
12 ผลงาน 

130,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้า 
ภายใต้ตราสินค้าผ้าภูซาง 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมสอนการผลิต
เสื้อผ้าพื้นเมือง รวมถึงการทำตลาด
ออนไลน์ให้ผู้เรียน 

ผู้เรียน กศน.
อำเภอภูซาง 

ต.ค.256๓ –
มี.ค.256๔ 

ร้อยละของผู้เรียน 857,750 กองทุนเพ่ือ
ความเสมภาค
ทางการศึกษา 

(กสศ.) 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 2,721,950 บาท 

 

 

 

56 



57 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่  

1. อัตราการเขียนไม่ออกอ่านไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดชายแดนลดลง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 
 
 

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
- จัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ
ให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
ตามมาตรฐานการประเมิน  

ผู้เรียน กศน.
อำเภอภูซาง 

ต.ค.256๓ –
ก.ย.256๔ 

ร้อยละของผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียน
ได้ คิดเลขเป็น ตาม
มาตรฐานการประเมิน 

39,600 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

2 
 

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
- จัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ
ให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
ตามมาตรฐานการประเมิน  

ผู้เรียน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

ต.ค.2563 –
ก.ย.2564 

ร้อยละของผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียน
ได้ คิดเลขเป็น ตาม
มาตรฐานการประเมิน 

40,150 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให้
เด็กและเยาวชน จำนวน 200 คน 
ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ 

นักศึกษา/ 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

นักศึกษา จำนวน 200 
คน ทีได้รับการฝึก 
อบรมวิชาชีพ และ
ได้รับการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ 
เท่าเทียมและท่ัวถึง 

1,000,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

57 



58 
 
 

 
 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2 โครงการภาษาต่างประเทศ 

ด้านการสื่อสารเพ่ืออาชีพ  
- จัดกิจกรรมอบรมผู้เรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศให้สามารถใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ 

ผู้เรียน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

เม.ย. –ก.ย. 
2564 

ร้อยละของผู้เรียน
สามารถใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
สื่อสารเพื่ออาชีพ 

28,800 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้การสอน Phonics สำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
- จัดกิจกรรมอบรมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จำนวน 86 คน 
โดยใช้การสอนแบบ Phonics  

ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ   

จำนวน 86 คน  
/โรงเรียนใน
สังกัด สพป.

พะเยา เขต 2 

กันยายน - 
ตุลาคม  
2563 

1.ผู้เข้าอบรมจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้การสอน
แบบ Phonics ได้  
2. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มที่ 

13,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 
สพป.พะเยาเขต 2 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ 
พื้นที่ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 

นักศึกษาใหม่ 
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ 
 

นักศึกษา/ 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

พ.ค.2564 
 

 

ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาใหม่ที่เข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้น 
ปวช.1 และ ปวส.1  
ปีการศึกษา 2564 

91,500 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 
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4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  - ไม่มี 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 1,213,050 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่ 

1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 - ไม่มี 
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net และ V-Net เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียน นักศึกษาสู่การสอบ V-Net 
- จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

นักศึกษา/ 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ม.ค.– ก.พ. 
2563 

 
 

ผลการทดสอบV-NET             
ของนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมขึ้น   
ร้อยละ 80 

1,500 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 กิจกรรม Distance learning 
information technology :DLIT  
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนในการใช้สื่อ DLIT 

นักเรียนโรงเรียน 
วัดม่วงชุมวิทยา 

 

พ.ค. 2654 
– มี.ค.
2565 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนในการใช้สื่อ DLIT  
เพ่ือจัดการเรียนการสอน 
ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา 
2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา O-Net ของ
สามเณรนักเรียนให้มีค่าเฉลี่ยที่
เพ่ิมข้ึน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  

ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

รร.วัดม่วงชุม 
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3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการแนะแนวสัญจร 

- จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ให้กับนักเรียนที่จะจบการศึกษา 

นักศึกษา/ 
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ต.ค. 2563 
–เม.ย. 
2564 

นักเรียนที่จะจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีความ
เข้าใจในหลักสูตรวิชาชีพมาก
ขึ้น 

10,000  สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

 

2 โครงการส่งเสริมการรับนักเรียน 
และการสร้างโอกาสทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 
- จัดทำแผนการรับนักเรียนให้
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พะเยาเขต 2 

ต.ค.2563 
–  ก.ย.
2564 

1. สพป.พะเยา เขต 2 มีแผน 
การรับนักเรียนและนโยบาย 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ในเขตบริการได้รับการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษา 
3. ร้อยละของเด็กท่ีเกิดปี พ.ศ.
2558 ในเขตบริการได้เข้า
เรียนชั้น ป.1 
4. ร้อยละของเด็กท่ีจบชั้นป.6 
เรียนต่อชั้น ม.1 
5. ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น
ม.3 เรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นสาย
สามัญ/อาชีพ/เทียบเท่า 

10,000
 
  

สพฐ. สพป.พะเยา 
เขต 2 

 

60 



61 
 
 

 
 

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
3 การจัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
- จัดการศึกษานอกระบบให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเอง มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ 

ผู้เรียน กศน.
อำเภอภูซาง 

ต.ค.6๓ –ก.ย. 
6๔ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

613,660 สำนักงานกศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

4 การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
- จัดการศึกษานอกระบบให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเอง มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ 

ผู้เรียน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

ต.ค.63 –ก.ย. 
64 

ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

1,240,000 สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ และ

นักเรียนโรงเรียน
ตำรวจตระเวน

ชายแดน 

ต.ค. 2563 
– ก.ย.
2564 

เด็กและเยาวชนทีได้รับการฝึก 
อบรมวิชาชีพ จำนวน 200 คน  
ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพได้รับ
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ 
เท่าเทียมและท่ัวถึง 

1,000,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 2,875,160 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัดที่ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมให้กับ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

นักศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ม.ค.– ส.ค. 
2564 

 

คณะผู้บริหาร คร ูบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วม
โครงการจำนวน 64 คน 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการจานวน 672 คน 

20,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยก
ขยะสร้างรายได้ 
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
นักศึกษาของ กศน.ทุ่งกล้วย 

นักศึกษา / 
สำนักงาน กศน.
ตำบลทุ่งกล้วย 

ต.ค.256๓ –
มี.ค.256๔ 

ร้อยละของผู้เรียนผู้เรียน
สามารถนำความรู้การคัด
แยกขยะสร้างรายได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๕,๐๐๐ สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 

3 โครงการอบรมการเพาะกล้าหญ้าแฝก
เพ่ือการอนุรักษ์และสร้างรายได้ 
- จัดกิจกรรมอบรมการเพาะกล้าหญ้า
แฝกเพ่ือการอนุรักษ์และสร้างรายได้
ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลป่าสัก 

นักศึกษา / 
สำนักงาน กศน.

ตำบลป่าสัก 

ต.ค.256๓ –
มี.ค.256๔ 

ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
นำความรู้การเพาะกล้า
หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์
และสร้างรายได้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

๕,๐๐๐ สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอภูซาง 
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1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
4 โครงการจัดการเรียนรู้การบริหาร

จัดการขยะในชุมชน  
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะเพ่ือสร้างรายได้ 

นักศึกษา/
สำนักงาน กศน.

เชียงคำ 
 

ต.ค.2563 –
มี.ค.2564 

ร้อยละของผู้เรียนผู้เรียน
สามารถนำความรู้การคัด
แยกขยะสร้างรายได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

27,000 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

5 โครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่า 
และหมอกควัน  
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน 

นักศึกษา /
สำนักงาน กศน. 
ต.ทุ่งผาสุก, 
กศน.ต.ร่มเย็น
,กศน.ต.น้ำแวน 

ต.ค.2563 –
มี.ค.2564 

ร้อยละของผู้เรียนผู้เรียน
สามารถนำความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการป้องกัน
หมอกควันและไฟป่า ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

13,900 สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

6 กิจกรรมบวชป่า ฯ 
- จัดกิจกรรมบวชป่าเพ่ืออนุรักษ์ต้นไม้
ในป่าชุมชน 

นักเรียน /รร.วัด
ม่วงชุมวิทยา 

ก.ค. – ส.ค.
2564 

ร้อยละ 85 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่มี รร.วัดม่วงชุม 
วิทยา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก และ
ความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ 
- จัดกิจกรรมจิตสำนึกและความรู้ใน
การผลิตและบริโภค 
 

นักศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ม.ค. – ส.ค.
2564 

บุคลากรและนักเรยีน
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำมีจิตสานึกและ
ความรู้ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

30,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

(อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง) 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียน รร.วัด
ม่วงชุมวิทยา 

/อุทยานแห่งชาติ
น้ำตกภูซาง 

พ.ย. – ธ.ค.
2564 

ร้อยละ 85 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่มี รร.วัดม่วงชุม 
วิทยา 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 100,900 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัดที่ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พืน้ที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

นักศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

ม.ค.-มิ.ย. 
2564 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของหน่วยงาน สมศ. และ
ครูและบุคลากรได้รับการ
ประเมินตนเองภายใน
สถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัด  

25,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย   
(ทวิศึกษา) 
- จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

นักศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค 

เชียงคำ 

มี.ค. –เม.ย. 
2564 

- ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาเข้าสู่
หลักสูตรอาชีวศึกษา 
จ้านวน 80 คน 
- จ้านวนสาขาวิชาที่
ท้าการจัดการเรียน
การสอน3สาขาวิชา 

17,000 สำนักงาน
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา 

วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงคำ 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563  

วัดแสนเมืองมา 
ต.หย่วน 

ต.ค.63 –
มี.ค. 64 

ร้อยละของผู้เรียน 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่ดี  

54,500 สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

พะเยา 

สำนักงาน กศน.
อำเภอเชียงคำ 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 96,500  บาท 

 

รวมงบประมาณทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 7,164,175 บาท 
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บทที่ 5 
กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  

ประจำปีงบประมาณ 2564  จังหวัดพะเยา 
 แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 256 4 จังหวัดพะเยา           
มีความมุ่งหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง     
มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์          
ที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำและการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นชาติไทย โดยกำหนดแนวทางการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. กลไกการปฏิบัติ 
     1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
4 คณะ ดังนี้  
 1) คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน   
 2) คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  
 3) คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับภาค 
 4) คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด 
     1.2 หน่วยงานทุกระดับทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ เช่น สำนักงานศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาที่มีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้สามารถดำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
     1.3 หน่วยงานทุกระดับมีการวางแผนและบูรณาการการดำเนินงานของพ้ืน ที่ ในภาพรวม          
เพ่ือประสานการปฏิบัติงานอันมีเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ปัจจุบัน 
     1.4 ส่วนราชการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประสบความสำเร็จ 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติดำเนินการใน 3 ระดับ ดังนี้ 
     2.1 ระดับกระทรวง โดยคณะกรรมการอำนวยการฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน           
การปฏิบัติงานในระดับนโยบายและกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำหรับคณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ ทำหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการและติดตามผลการดำเนินงานให้
เป็นไปตามแผน รวมทั้งกำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 
     2.2 ระดับภาค จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับภาค และติดตามผล
การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งกำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานระดับภาคและระดับจังหวัดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3 ระดับจั งหวัด จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด                
และขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนตามแผนปฏิบัติราชการฯ รวมทั้งติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการฯ ระดับภาคและระดับดำเนินงาน และศึกษา วิจัยและจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ จำเป็นเพ่ือใช้        
ในการวางแผนและการติดตามประเมินผล 
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 3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ 2563จังหวัด
พะเยา 
 จังหวัดพะเยา มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  คือ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศใต้ ตั้งแต่ อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง ติดต่อกับ เมืองคอบ แขวงไชยะ
บุลี สปป.ลาว รวมทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร (อำเภอเชียงคำ 16 กิโลเมตร และอำเภอภูซาง 28 กิโลเมตร) 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัด
พะเยาดำเนินการใน 2 อำเภอ คือ อำเภอภูซาง และอำเภอเชียงคำ 
 

 การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 
 กระทรวงศึกษาธิการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาคจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดนประจำปี ระดับภาคและระดับจังหวัด ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ 2564  
ระดบัจังหวัด โดยจัดทำในภาพรวมของทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด แล้วจัดส่งแผน 
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เมษายน 2564 
 1.2 สำนักงานศึกษาธิการภาคจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับภาค โดยจัดทำเป็นแผน
ภาพรวมของทุกจังหวัดชายแดนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค แล้วจัดส่งให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 
 1.3 สำนั ก งานศึ กษ าธิก ารจั งห วั ดและสำนั ก งานศึ กษ าธิ ก ารภ าค  และหน่ วยงานสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ เริ่มดำเนินการตามแผน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
 การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน 
 ศึกษาธิการภาคติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจำปี 
ในระดับจังหวัด 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาชายแดนประจำปีต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุก 3 เดือน ให้รายงานผล         
ในภาพรวมของภาคและรายงานผลเป็นรายจังหวัด โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส และให้สำนักงาน
ศึกษาธิการภาคสรุปรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมทุกจังหวัดให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นไตรมาส โดยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรอบแรกในเดือนมิถุนายน 2564 
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คณะทำงาน 

 
 ที่ปรึกษา 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
    นายวัลลภ  ไม้จำปา  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
    นางหัทกาญจน์  อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

 คณะผู้จัดทำ 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา (วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) 
  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  (สำนักงานกศน.อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง) 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
  กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 บรรณาธิการ 

  นายขจรศักดิ ์ สีเสน  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาวหทัยกรานต์  มุลิกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
    
 ออกแบบรูปเล่ม 

  นางสาวหทัยกรานต์  มุลิกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

http://www.phayaopeo.com 
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